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भ्रस्तावनम् । 

वि 

इह खद निखिखधमोचाराचरणभास्वरे मारते खण्डेऽयावयि परमक्ारगिको्िगमागम- 
पारावारपारीणेः कर्मोपासनाज्ञानकाण्ड्रयधुरीणेरनेकैर्महर्षिभिरनेके छवो महान्तश्च स्थ्रया- 
द्यो घर्मशाखनिबन्धा खोकोपदरतये धर्मसेतुपाख्नाय च सादरं प्रणीताः सन्वि | पर तेषु 
वहुषिप्रणीतत्वेनान्योन्यविरोघतयेदमित्थमेवेति निर्णयानेकविध्यात्त्र तत्र भूरिशः संदेदस्- 
छान्यासन् । एतदापन्साजेनाय श्रीकासीक्षेतरे महामहोपाध्यायः कमलाकरभङबहञ्चः पूर्व- 
तनान्यन्थानारोञ्य समतमतान्तरखण्डनपूवं सर्वेषामेकवाक्यतयायं मीमांसाभ्रचुये निर्णय- 
सिन्धुनामा अन्थो व्यरचि । स॒ च सर्वव्ाव्याहतस्वेन प्रतः सन्नखिरधर्मशाखमन्धेषु 
चूडामणीभूय विराजतेतराम् । 

एतद्रन्थप्रणेतुः कमरखाकरभडस्येतिब्रत्तमिस्थ श्रयते-पूव' प्रतिष्ठान ८ पेठन )पत्तने महा- 
विद्धान् सदाचारसंपन्नश्चाशख्खायनराखीयो गोविन्दभद्वाख्यो देश्चखताह्यण आसीत् तस्य च 
महापण्डितः सदाचारदामद्मादिसंपत्संपन्नः पित्रधिकगुणो रामेश्वरभद्भनामा पुत्रो वभूव । 
स॒ चानवयविद्याविखासेन रोकेष्वमभ्यर्दितोऽपि चिरकापयैन्तमनपद्यत्वेन दूयमानान्तः- 
करणो निर्दिशठदेतुनैबो्धतनिवंदः सन्. याच्रामिषेण श्रीविश्चश्वर-मन्दाकिनी-विद्दरमण्डितं 
कारीक्षे्रं जगाम । तत्राहर्दिवे श्रीविश्धे्रदशेनेन गङ्खोदकागरतावगाहपानादिना विदन्मण्डल- 
सा्निष्येन च संजाताभिनवानन्दसंदोहभरेण निभेररङ्जितान्तःकरणः श्रीरामचन्द्रचरण- 
परिचरणाचरणस्तत्रैव बहुदिनगणमवात्सीत् । तच्च निवसतो यातेषु कतिपयाहेषु श्रीराम- 

न्द्रस्य करुणाख्तपूर्णदशा प्रारब्यदसशासुविपाकेन च जरठावस्थायामप्यनवद्यगुणगणारुक्रतो 
विद्टन्मोलिनिघृष्टचरणकमखोऽतीव बह्यवर्च॑स्वी नारायणमहूाह्वयः पुत्रो बभूव । 

लारायणमश्विषयिणी श्रूयते तदानीं तनेश्थमभिनवा किंवदन्ती-कदाविदायेधर्मध्वं साय 

वद्धपरिकरेदुंयैवनेरेकीमूय (कायां सर्वेः प्रेमातिश्चयेन रात्रदिवं श्रीविश्श्वर एव भजना- 
चनादिना सेव्यते, अतोऽस्य वेशुण्ये संपादिते तद्ध्महानिः सुखभतरा स्यातः इति विचायं 
श्रीचिन्येश्वरमन्व्रिमुत्सन्नमकारि । तहुषकमीरोच्य सर्वेऽपि यवनराजप्रतीकारासमथो; केवकं 
दुःखार्णवेऽमाह्कुः । तदानीमेव तत्रे्धरक्षोभादुर्भिक्षनिदानं महदवषेणमभवत् । एतदन्तरा 
यवनैनीरायणमडुस्य ह्यवर्चसतेजोविदोषं टखोकमुखोद्री्णमाकण्यै तत्परीकश्षार्थमेव तं प्रति 

गत्वा ° कथमिदं दुःसहमवर्षणमभवत् ? संप्रति भवन्तो वृष्टो समथोःस नवा {` इति 

पृष्टम् । तच्छ्रत्वा किंचित्कारं विचाये तैरुत्तरितं-'भवत्छतमन्विरोच्छेदश्षुन्धेशरेच्छापरिणाम 
एवायमवर्षणरूपेण खोकान्संतापयज्चुज्वरूति । अतस्तन्मन्दिरं पूर्ववदुपद्घुप्त॒चेदीशकृपया 

सद्र; स्यात् । यदि पुनः कल्पितेऽपि भ्रासादे ष्टि स्येदं खधमं हित्वा भषदिष्टमेव 
यावनधर्म स्ीकरोमिः इति । यवनैरिर्थ निःशङ्क निबेन्धवचः श्रुत्वा "भवतप्रभवेणादेव यदि 



र् 

ष्टिः स्यान्मन्दिरं पूर्थवस्साधयिष्यामस्तत्तृणं यतितव्यम्” इति प्रार्थितसमनन्तरमेव ओमिति 
भगवन्तं हदि तपस्या भद्रे प्रायोपविष्टे तदहरेवेञ्चक्ृषया सुच्ष्िरभवत् । तदा चकरिते- 

यवबनैर्विश्चेश्वरमन्दिरि पूर्ववत्कल्मपितं तदैवैतावन्तं कारं कायां वरीवर्ति । एतदतिमायुषाद्धुत- 

तपःसपादितं कमपैडोच्य जनतया नारायणभद्राय जगद्भुरुरिति जगययूञ्या संज्ञा सर्वत्रा- 
मपूजासंमानश्च दन्तः । तयोर्मध्ये जगद्धरुपदवी नारायणभङ्मभिव्याप्येवासीत्त् । अप्रपू- 
जासंमानस्त्वद्यावधि श्रीक्ादीक्षेत्रे तद्वश्ीयानामुत्तरोत्तर विद्रनत्तमत्वेनानवरतमखण्डदण्डाय- 
माना प्रचरतीति तच्रयविग्रसखाञ्ज्ञायते । अस्य जन्मनिघनकाखो यथावन्न ज्ञायेते परंतु 
वेकमीये षोडद्ातमे शवकेऽस्य जीवनसमय आसीदिव्यनुमीयते । अनेन प्रणीतेषु भन्येषु 
ग्रयोगरललं ( नारायणभद्ध ) तरिखयलीसेत॒श्चेति म्रन्थद्वय सर्वत्र विराजते । याज्ञिकाश्च द्िज- 
सस्कारान्प्रायः भरयोगरल्लाधारेणेवाचरन्ति । 

अस्य महापण्डितौ सदाचारसंपन्नौ च रामङ्कष्णमदः ज्ञंकर मदः इति द्ावास्मजावास्ताप् | 
तत्र ज्येष्ठेन रामद्ष्णभडेन बहवो भरन्थाः भ्रणीतास्तषु दे, तच््रवा्तिंकोपरिव्याख्या, जीव- 
त्पित्रकनिणंयश्च भरसिद्धो स्तः । कनीयसा च द्वेतनिर्णयाख्यो महान्निबन्धो व्यरचि । 

रामक्रष्णभटुस्य दिनकरभडः, कमलाकरभडः, रक्ष्मणमड् इति पुत्रच्रयमासीत् । तत्र 
व्ये्ठेन दिनकरभड्ाख्यविदुषा मीमांसायां भाङदिनकराख्यो भन्थः उद्योतः, धर्मशासखे 
रान्तिसाराख्यश्च भन्थः कृतोऽस्ति । अयमेव कविदरिवाकरनाश्ना व्यवबदह्ियते । अस्मादेव 
विश्वेश्वरभङ्ाख्यो महाषण्डित आत्मजः समजनि । अयमेव कायसधर्मदीपप्रणेता गागा- 
भडनाज्ना म्रसिद्धिमगात् ! तथा चनेन भाडुचिन्तामण्यादयोऽनेके मन्थाः भ्रणीताः सन्ति। 
अनेनैव चतुःसप्तस्युत्तरषोडशङरात (९६७४) तमे खीस्ताब्दे रायगडोपरि श्री शिवच्छन्रपते 
राज्यासनाभिषेकः समकारीति निश्चीयते । 

रामकृष्णमडुस्य कनीयसा ठक्ष्मणभङ्ाख्यपुत्रेणाचाररलादिमन्थाः णीताः सन्ति । 
रामद्ष्णभडस्य देैतीयीकः पुचः कमलाकरभटाख्य आसीत् । अयमेव प्रक्रतनिर्णय- 

सिन्धुभन्थघ्रणेता । अभेऽप्ययमेव वशस्थापकः समभवत् । अनेनैव धर्मराखेऽन्येऽपि 

पूर्तंकमलाकरः › सान्तिकमलाकरः, कमराकराद्िक; सूद्रकमखाकरश्येति मन्थाः प्रणीताः । 
ज्यवद्यरे विवादताण्डवं ८ बिवादकमखाकरो ) नाम मन्थः कृतः भ्रसिद्धोऽस्ि ) साहिलय- 
शाखे काव्यप्रकारोपरि व्याख्या कृतासि सा चैतदीयान्यानेकरीकास्यः' ज्येन चकास्ि । 
आस्तामतिंभरस्तमरशशंखनया । आमूकाडदधश्येनापादितनिजवंशख्यन श्रलमद्ष्णमट- 
तभजेन दुर्निर्णयदुरूहधर्मञास्लीयविषयाणा यथावनिर्णयं छृत्वाऽगाधान्धिसदक्ष म॑न्य 
निमय निर्णयसिन्धुरिवि ८ एवद्रन्थदशेनमात्रेण सखाभिंधानस्य शीघ्रोपखियै निर्णयकमखा- 
कर इति च ) तन्नाम भ्रबिष्ठापितम् । सख चसितोरादिमाच॑ङं स्वकाय अथयन्वर्वतीस<- 
मधिकषडवितेनेति सर्वमनवद्यम् ॥ 



विषया 

मङ्गलाचरणम् ५ 
सक्षेपत कारुनिणैय ,,* 
अब्द पञ्चधा श 

नचान्द्रोऽब्द षष्टिभेद् . 
सवत्सरनामानि तज्निणेयश्च 
सवत्सरनिणय . 
अयननिणैय, ,,. ,,., 
अयनयोर्विं नियोग ४६ 
तन्न गृहश्रवेशदेवताप्रति- 

छदिनिणैय ,,. 
दक्षिणायनेऽपि प्रतिष्ठा ० 

जतुनिणेय. 
जतुमाक्भेदा . 
मासनिणय 
संक्रान्तिनिणेय 
सर्वसंकान्तिषु दानानि 
सऋछान्ताबुपवप्सद्ाननिणय 
संक्रान्तो श्राद्धम् . . . 
बिष्णुपदादि्वरूपम् 
अनच्र च पिण्डरहित श्राद्धम् 
कुत्र चिद्रान्नो खानम् 

# ® 9 

8.81 

@ @ 

जन्मश्च सकऋान्तो सजाने बिरोध 
कुत्र चिरसायसध्यानिषेध 
चन्द्रादिमासकथनम् . 
सावनादिमाक्तव्यवस्था ,, 
मटमासश्चयमासनिणैय 
अधिकमाखकारुनियम 
क्षयमाससयागमक्ार्नियम 
मलमासे कार्याकायेनिणय, 
मटर्मासे वर्ज्यानि . 
क्षयमास वज्यीवञ्यविचारे 
द्यकरर्वस्तादिबिचार 
सुरछुऋस्तादा वच्यम् 
सिंहस्थे कन्यागते वा गुरौ 

गोदावरीङ्ष्णाखरानम् 
अति्वारगते जीवे 
गुरुद्यक्रयोर्बाद्यबदत्वविचार, १२ 

| श्रीः ॥ 

निणेयसिन्धुखविषयायुकरमः । 

ष्का 

2 ९ र ४ # ८ © ~5 

॥: 

४; 

॥ 
द 
ढै 
डे 
दे 
® 
ॐ 

चय 
५५ 

& 
# 
& 

& 
| -/ 

७ 

७ 

८ 

| 

११ 

® ११ 

११ 

१२ 

१२ 

प्रथमपरिच्छेद, 
विषया पष्ठाका, 

ब्ाद्यादेर्देशपरत्वेन व्यवस्था $२ 
अस्तादेरपवाद . -. १२ 
मरूमासे च बतविरोष १३ 
पक्षनिणयतिथिलिणयो . १३ 
तिथेर्वेधादिनिणय  ,, ५३ 
सायप्रातर्वैधलक्चषणम् .. १३ 
तिधिविरोषे वेधविरोष, १३ 
कर्मकार्ग्यापिनीतिथि. १४ 
युग्मतिथिविचार == १ 
सामान्यतो दुशमी . १४ 
त्रयोदशी ,,~ ,. १४ 
क्रुष्णपक्षे विशेष , . =. १४ 
खर्बदपेरश्चणम् „ १४ 
एकभक्तकारुनिणय १४ 
नक्त-प्रदोषयोर्विचार .. १५ 
दोषे निषिद्धपदाथौ १५ 
सन्भ्यारुश्षणम् ,,, १५ 
यतिनक्त बिधवानक्तं च १५ 
विधुरनक्त तद्॒क्चषणम् ,,* ५५ 
सोरनक्तम् ,* „= १५ 

इरिनक्तम् ,.* = ५६ 
नक्ते धमो चरणम् ९६ 
अयाव्वितनिणय „ १६ 

नक्षन्नरचतकारनिणय, ,, १8 
बरतपरिभषा = =, १६ 

उपवासाधिकारिनिणेय १६ 
श्यूदवेस्यवणधमौ ०» १६ 

सखीणामयुज्ञेव १६ 
स्रीणा सानविदोष .- १६ 
्रतसकटपस्तदारम्भकार्श्च १७ 
भद्रानिणय ० ,*,„ १७ 
भद्रापुच्छनिणय ,„ १७ 
मद्रा सर्पिणी वृश्चिको च १७ 
दिन भद्रा रात्रिमदा .. १७ 
जतासम्भे निरोष .,. १७ 
खण्डतिथिरक्चषणम् ० "१७ 

विषय घ्षटटाका 

बरतारम्म घमो. 4. - 4. 38 
व्रतस्थधम  ,,„ .= ९८ 
चते ब्राह्मणभोजनम् .,. १८ 
सहस्र भोजने विरोष ,, ५८ 
द्वित्रियजमानकतैके .. १८ 

सदस्य विग्रद्रारा व्याहतिंहोम,4८ 
्रतिमासखरूपनिणेय , १८ 
अनादरो आज्यद्धभ्यस्र् ,, १४ 
भनादेशमतन्र सम॑सतव्याहृति. १८ 
अनादेश देवता भ्रजापति १८ 
ग्रहादिपूजाया होमर्संख्या ५५८ 
अनुक्तसख्याय! निणैय १८ 
्रतोद्यपनाचुक्ती . .. १८ 
च तोद्यापनाशक्ता चः द 
वृथा विप्रचचनय्रहणि .,. ९ 

द्क्षिणानिणय (9 
रजतदक्षिणानिषेध „= ५९ 
परान्न भोजननिषेघ „ १९ 
क्षारपदा्थन्निषेघ ०० १९ 
क्षारा हविष्यगणश्च ५९ 
गोधूमप्रतिप्रसव ७ 9९ 
चरते आद्यघान्यानि ९९ 
कूष्माण्डादिनिषेध. .,. १९ 
गृहीतचतलयागे प्रयवाय. १९ 
उपवासम्रलयाश्नाया. = १९ 
व्रते नियमा ., ,*, २० 
सख्रीजते विरोषनिणय ,.. २० 

विधवाया विरोष == ० 

एकादश्या ताम्बूरुनिषेध, २० 

अश्चुपातादिनिषेध == २० 
सूतकादो चतमिणैय ,. २०. 
क्षतजारोचे निणयः ,.ज २० 
जातान्नौचें निणैचैः „= २9 
रतादीचे निर्णे किनका, 

स. 

गस्थण्यादीनां ॥\.3:;:4 प्त ४ (4 

ग् | च ५ 0 [| ̂“ ~ 1 



विषया परषंका 

पूर्वसंकदिपतन्रते रजस्वरासु 
प्रतिनिधयः ., . २१ 

खीश्युदयोवतादो निषेध २१ 
ब्राह्यणस्य दीनवणैकमैकरणे 

निषेध ,., २१ 
कुन्रचिसप्रतिनिधिनिषेध २२ 
्र॑तादिसनिपाते निगय २२ 
शिवरात्रौ प्रात. पारणम् २२ 
भूता्टम्यादौ दिवाभोजन- 

निषेध ,,„ २२ 
संऋन्यादौरात्रिभोजननिषेध २२ 
चान्द्रायणे एकादरया भोजन 

कार्यम् ररे | 80 111 

भ्रतिपर्निणैय . = २३ 
प्रतिपदादिषु वञ्यीनि , २३ 
द्वितीयानिणेय „ ०, २३ 
तृतीयानिणैय = *. २३ 
चतुर्थानिणेय ,= =, २६३ 
संकष्टीनिभेय ,, ० २४ 
पञ्चमीनिणयः ,,. =, २४ 
षष्टीनिणेय „= ०, २४ 

सप्तम्यष्टमीनिणेयस्तन्नञ्ुधा- 
५ „० ,,„ २५ 

नवमीदशरमीनिणय = २५ 
एकादङ्गीनिणैय 
एकाददयुपवासाधिकारिण, 
एकादशी निल्यकाम्योपवा- 

सनिषेधे एराहाराभ्य- 

२५५ 

3, 

चुक्तानिणय ०, ,=„ २६ 
ददामीवेधेऽरुणोदयनिणेय २७ 
एकादश्ञी्रतोपयुक्तधमौ ३२ 
एकादरीव्रतेऽधिकारिण, ३२ 
एकादशीवताशक्ती .. ३२ 
एकादश्ीब्ताकरणे प्रायश्चित्तम् २ 
काम्यवबतविधि ,„ = ३२ 
दशमीनियम. ,,, . ३२ 
चतघ्नानि ततर प्रायश्चित्तम् ३२ 
एकाददयां श्राद्धप्राप्तो तन्निणी ०३३ 
अचतन्नानि.. . ,., ३३ 
सर्वव्रतेषु नियम . ३३ 
एकादरीनतसंकल्पादिनिर्देश, ३३ 
द्वादइया बतनिवेदनमन्न ३४ 
दरादद्यां वज्यषदार्था .,, ३४ 

निणैयसिन्धो 

विषया 

आशौचे द्रादशीनतम् ,,. 
रजस्वराया एकादशी , . 
अष्टौ महाद्रादश्य 
आद्धिकापकषें . 
प्रदोषादिसकरे निर्णय . 
हरिवासरलक्षणम् 
उपवासातिक्रमे . 

@@% 

द्ादश्ीनिणेय ,०„ = 
त्रयोदरीनि्णय, ४ 
प्रदोषबत ( टिप्पण्यास् ) 
चतुदरीनिणैय 
पूर्णिमामावाखानिणेय . 
अमाया योरविरोष ,,, 

„, संयोगरक्षणो ्यतीपात 
इष्िकारुनिणय ,. 
पूणमास्या विशेष 
मरमासारो प्रथमारम्भनिणे° 
चिद्रतीष्टि 8 
पङ्ुसोमयागकार ०, 
आधानकार ,,, 
आधाननक्षत्राणि 8 

अमावासखाया शआ्राद्धनिणैय. 
पिण्डपितुंयज्ञनि्णय 
पिण्डपितृयक्ताकरणेप्रायश्चित्त 
वैश्वदेवाकरणे भ्रायध्ित्तम् 
पतितान्न भोजने प्रायश्चित्तम् 
विरथिकसयामानिणय . 
सा्चिकस्यामानिणय 
अनुपनीताना श्यूद्राणा 

चामश्राद्धानि र. 
सिनीवालीरक्षणम् 
हूरक्चणम् « 
कुतुपकाटरक्षणम् , 

दरौश्राद्धेऽन्यश्राद्धसंपाते 
निणैेय  ,, ,, 

अमाश्राद्धातिक्मे प्रायश्चित्त 

ग्रहणनिणैय ,,, 
वेधनिणय ट 
चन्द्र्महणे विरोष ,. 
चन्द्र्रस्तोंदये ,,, 
चन्द्र सु्य॑मरस्तासे 
ग्रहणे सन्ध्याहयेमादौ 

बाखब्रद्धातुराणाम् 

9.0, 

४9 9 

पषा 

४३ 

४३ 
2. 

9 

:2.1 

शे 

ठ 

2, 

७५५ 

+ 

विषूग्रा पृरप्रंका 

श्तान्ननिषेध ,, =, ४५ 
तक्रघृततपाचितानां निणय ४५ 

वेधे महणे चा भोजने प्राय० ४५ 
ग्रहणकाछे मोजने प्रायश्चित्तम्४५ 
उपवासो हणे के कार्यं ४५ 
पुत्रवत उपवासनिषेध ,. ४५ 
हणे चूडामणियोगे ,, ४६ 
सानादिकारनिणैय ,, ४६ 
मृक्तिलानाकरणे दोष ,., ४६ 
ग्रहणस्ताने तीथीदौ विरोष; ४६ 
उष्णोद्कसाने तारतम्यम् ४६ 
तीथेविरोषे दानविरोष ७ 

ग्रहणे श्राद्धविधिः ,,, ४७ 
ग्रहणे श्राद्धभोजते दोष ४७ 
सूतके अ्रहणे च कतेष्यविदोष ४७ 
रजसरराख्रानम् ,,  ,. ४८ 
ग्रहणे रात्रावपि श्राद्धविधि ४८ 
चन्द्र्रहण दिवा चेत् ०, ४८ 
ग्रहणदिने प्रतिसाचत्सरिक- 

श्राद्धप्राक्चो तन्नि्णय ४८ 
अ्रहणे मच्रादिम्रहणप्रकार ४८ 
जन्मरार्यादो रहण न श्ुभम्४९ 
हणे इष्टानिष्टफरम् ,, ४९ 
तत्परिहासर्थं दानादि ,, ४९ 

नागबिम्बदाने मन्न ,, ४९ 
ग्रहणश्ान्ति° ० ४९ 
गर्भिण्या अहणावरोकन* 

निषेध ५० 

मङ्रुढृयेषु विरोषो वेध. ५० 
मन्रदीक्षाहोमतपंणम् ५५१ 
कुरुक्षेत्रे प्रतिग्रहे प्रायधित्तम् ५१ 
पूवैसकद्पितद्रभ्योपग्रहणे 
विष „„ ,,„ ५१ 

मतान्तरखण्डनम् ., ५१ 
मेघाच्छादने अन्धादीनाम् ५३ 
भथ समुदस्रानविधिसत- 
„ स्कारुश्च ५. = भ 
मोमभ्वगुवारस्नाननिषेध ५४ 
अथ पर्वणि नम् .,. ५४ 
सथुदाध्यैमन्न ^ =. ५४ 
तन्न तपंमविधि ० ,,„ भश्च 
एकादशीनिरणेयपट .. ५० 

इति प्रथमपरिच्छेदानुकमणिका । 



विषया पृष्रका 

अथ द्वितीयपरि- 
च्छेदः; । 

अथ चैत्रमास । 
तत्रादौ तिथिकरये विवाहादो च 

युद्धङृष्णमासादिनिणेय ६१ 
मीनसकऋान्तिनिणैय & १ 
चेक्रछ्कपरतिपत् ६१ 
जधिकशत्तदा चिणैय &१ 
अव्र तैखाभ्यज् ६१ 
अत्र नवरान्नारम्भ ६१ 
म्रपादानम् ६२ 
ग्रह धमेङुस्भदानम् ६२ 
चेत्रह्यु्धवृतीयानिणय य 
अन्र सोभास्यदायनन्नतम् ६२ 
अत्र म-वादिनिणय ६२ 
भरेव प्रसङ्गाप्सवमन्वादि 

निणय 
अत्र श्राद्धयुक्त मास्ये 
मटखमासेपि मन्वादिश्रादध 

६२ 
६१ 

विषयानुक्रम । 

विषया पृष्यका ` 
अत्र वित्रवख्दानसखानान्नदा 

नश्यद्धादुक्तम् ६९ 
अत्रेव सर्वदेवाना दमन 

पूजनमुक्तस् ६३९ 
इय मन्वादिरिपि ६९ 
शत्रद्ष्णत्रयोदक्ली &९ 
अत्र महावार्णीसन्तयोग ६९ 
चेत्रङ्कष्णचतुदैशी ६९ 

अथ वैराखमास । 
मेषसक्ान्ति ६९ 
धर्मघटदानम् ६९ 
वेशखसखरानविधि ६९ 
तीधानामन्ञने ७० 

तुख्स्यादि एष्परविष्णुपूजा ७० 
अन्राश्चत्थसेचनानि ७० 

जत्र ्रपागर्न्तिकादानम् ७० 
चे्षाखे मरुमासे सति निणय ७० 
चैश्ाखे स्व॑खानाशक्ते 

मुक्तम् ६२ | अत्र दानविशेष ७० 
तत्र कतै-यतानिणैय ६२ | वेराखबतोद्यापनम् ७१ 
अकरणे प्रायश्चित्तम् ६३ | उद्यापनाशन्तो ७१ 
च्रेत्रशुङ्कतृतीया मत्सञजयन्ती &३ | अश्चय्यवृतीया ७१ 
दश्रावतारजयन्ल ६३ | युगादिनिणैय „ ७१ 
चेत्रशयुद्धपञ्चमी (कल्पादिः) त्र श्राद्धनिणैय ७२ 

निर्णय &४ | धर्मघटादिदान मन्नश्च ७३ 
चेत्रुङ्छपच्चम्या रक्ष्मी पूजनम् ६४ | अन्न रात्रिमोजने भ्रायधित्तम् ७३ 
चेत्र्युद्ाष्टमी निणय ६४ | वेशल्ाखे मर्मासे सति तदेव 
अत्रैव भवानीयान्ना ६४| युगादि ७३ 
जरोककिकापरारनम् ६४ | अत्र श्राद्धाकरणे भरायधित्तम् ७४ 
चेत्रद्युद्धनवमी (रामनवमी) अत्र समुदखान प्रशस्तम् ७४ 

निणैय् ९४ | प्ररञ्युरामजयन्ती ७७ रामपजाविधि ९५ | गद्धोर्प्तिनिणैय ७9 
चेत्रश्ङ्ककादशी निणय ६६ | वेशाखशुङ्कद्वादश्ची ७४ 
सन्न दोरोत्छवः ६8 | शुद्धचतुदरी चसिहजयन्ती ७५ 
र ६६ | धैशाखपौर्णमास्याुद 
न्न दमनरत्सलव द मादिदानम् ७६ 
तिथिचिरोषे दमनारोपणम् ६७ शोक म अत्र इष्णाजिनदानम् ७६ 

नारोपणविधि &७ देवा्धवयोकशी न अथ ज्येष्ठमास । 

अच्रानज्गवतम् दे८ | वृषसकान्ति ७६ 
चेजश्युङकचतुदै९पि &८ । ऽयेषठश्युद्धतृतीयाया रस्भानतम्७& 
चेत्रषूर्णिमा ६९ ' दश्चहरावतम् ७१ 

क् 

-शिषियाः 2 ६।का 

ज्येष्ठे मरुमचि चति ७६ 
अत्र विरोषं काशीखण्डे ७६ 
ज्येष्ठञङ्केकादस्लीनिणेय ७८ 
साविन्रीव्रतनिणय ७८ 
तन्न खीते विहोषविधय ७९ 
उ्ये ्टपूर्णिमाया तिलादिद्ा- 

नबिधि ७९ 

थाषादटमास । 

पमिथुनसक्रात ७९ 
आषाढङ्ङ्कद्वितीया ७९ 
आषाटड्य्कदशमी ७९ 

राद्खद्रादद्या नक्ष्रविदोष ७९ 
विष्णुशयनोत्छव ८० 
आषाटड्ङ्ककादश्ी ८० 
चातुभौखचतारस्भ ८० 
ब्रत्त्रहणध्रकार ८० 
चातुमोखे भक््याभक्ष्यनिणय ८१ 
आमिषपरिगणनम् ८ 

हविष परिसख्यानम् ८२ 
व्रतभेदेन फरुविरोषा ८३३ 
व्रतविरोषेण दानानि < 
तक्चमुद्राधारणविधि ८४ 
कोकिराब्रतविधि ८४ 
रिवद्रयनोस््व, ८य् 
अत्रव उयासपूजा ८५ 

अथ ्रावणमास 1 

ककसक्रान्ति ८५ 
कके केरनिङ्रन्नन वर्ज्यम् ८५ 
नदीना रजोदोष ८६ 
सिहाकयो श्चुदढनदीषु 

सानरिषेध ८६ 
महानद ८ 
सष्चनदा ८६ 

ऊचरविदरजोदोशाभाव ८१ 
भावणञ्चुक्कतृतीया म धुरूष्छ -४७ 

भरावणञु्चतुर पूैयुता ८७ 

भ्रावणश्युद्कपञ्चमी षर्ठीदयुतपः 

आहया 
9 ५ गन्ध, 

१ विशेषो देम्ा
डः +1नन 29 

न ८-> 4 

५ 9 <| ॥ न 

#-9. 



विषया पुष्ठाका 

शिवपविन्रारोपणम् ८७ 
देवतापरस्वेन पवित्रारोपणम् ८७ 
पविन्नारोपणे गाणकारु ८७ 
पविश्ननिमाणभ्रकार ८७ 
पचिन्रायेपणेऽधिकारिण ८८ 
पचिच्रारोपणविधि ८८ 
पदिन्नारोपणाकरणे प्रायशित्त ८९ 
्राचणञ्ुङ्खचतुदकषी पूर्वयुता ८९ 
उपाकमविधि ८९ 
उपाकर्मोससजन विषये कारं 

निणैय ८९ 
पोषमासे उत्सजन कायम् ९३ 
उपाकर्मोव्सजनयो कषिपूजन ०९३ 
श्राचणपोणेमास्या रक्षाबस्धन 
ध निणेय ९३ 

अत्रेव हयग्रीबो्पत्ति ९४ 
शभ्रवणाक्मं ९४ 
धावणङ्ष्णद्धितीयायामश्नू 

स्यत्रतम् ९४ 

अथ माद्रपदमास । 
सिहसकाशि ९४ 
सिहसक्रान्तो गो परसवे 

गान्ति ९७ 
महिष्यादिश्रखवश्ान्तय ९५ 
कजलीं बहखाब्रतनिणैय ९५ 
अच्र गो पूजा यवाज्नाश्चन च ९५ 
माद्रकरष्णषष्टी हरुषष्ठो ९५ 
द्रीतराजचतचिधि ९५ 
जन्मा्टमीजतम् ९५ 
अष्टम्या लिशीथवेध एव 

मरय ९८ 
ओष्टम्या सेहिणीराहिलयत 

स्सत्वादिभिदेन चिणय ९८ 
पारणानिणेय ९९ 
अष्टम्या देवकी ङ्कष्णादिप्र 

तिमास्थापनम् १०० 
कुशमरहण्चिधि १०५१ 
हरितालिकाबतरिणैय ९०१ 
भाद्रद्युद्धचतुर्था चरदचतुर्थी १०१९ 
सिद्धि विनायक्तम् १०२ 
अन्न चन्द्रदशन निषिद्धम् ०२ 
कःषिपञ्चमी मध्याह्व्यापिनी १०२ 
सूयषष्टी सक्षमीयुता १०२ 
सुक्ताभरणसत्तमी १०२ 

नि्णेयसिन्धो 

विषया पष्ठाका 

दूवाश्टमीबतम् ९१०२ 
तन्न पूजाचिधि १०३ 
ज्येष्ठा्रतविधि १०३ 
उुद्खद्रादश्या पारणानिणय १०४ 
विष्णुपरिवतैनोष्सव १०४ 
अत्रैव शक्रध्वजोस्थापनम् १०४ 
श्रवणद्वादशी १०४ 
श्रवणद्वादश्या पूलादिविधि १०६ 
वामनद्रादशीन्रतनिणय १०६ 
तत्र पृज्ादिविधि १०४ 
दुग्धचतन्निधि १०७ 
भाद्रपदद्युञ्चतुदश्यामन-त 
, ब्रतविधि ९१०५७ 

अत्रैवागस्याध्यदानविधि ९१०८ 
माद्रङ्द्कपणमाखा पूजा 

रकार १०९ 
नान्दीसुखभादम् १०९ 

अथाश्विनमाक् । 
क-यासक्रान्ति १०९ 
महाख्य १०९ 
षोडदामलटार्यनिणैय ११० 
महाख्ये वेधवाया पावण 

चतुष्टयम् ११० 
महाख्ये चञ्येतिथिनक्षन्नादि 4११ 
एषामपवाद १११ 
सन्यासिना महाख्य ११२ 
कार(तिक्रमे व्रश्चिकपर्यन्त 

गौणकार ११२ 
महार्यादिश्राद्सन्चेनेव 

काय नत्वामेन ११२ 
महःख्ये पितृपरिगरह निष्यः ९१२ 
अगेकखापल्मावृषु किण्ड 

दानम् ४२ 
बदडुनाह्यमभावे ११३ 
एको दिष्टस्वसू्पम्ः १.३६ 
पाणिहोम १९ 
अच्र धूरिरोचनो देवौ ११३ 
सन्यस्रपितृकेण जीवतत ^ 

केणापि महाख्य कार्य ११३ 
जीवस्पिक्के निषेधं ११३ 
महाख्ये तपणनिणैय १६ 
निषिद्धदिने तर्पणम् ५१४ 
अधिमसि महाङयनिवेघ्न, १११ 

विषया पुष्क 

महाख्ये करते फर्म् ११४ 
महाख्याष्छरणे दोष ११४ 
महाख्याकरणे प्रायश्चित्तम् ११४ 
भरणीनश्राद्धम् ११४ 

कृपिराषष्टी ११४ 
अत्र विरोषो हेमाद्रौ स्कान्दे ११५ 
चन्द्रुषष्ठीचतम् ११५ 
माध्यावषश्ाद्धम् ११५ 

महारुक्ष्मीवतम् ११५ 
अन्वशटकाश्राद्धम् ११६ 
अन्वश्टकाश्रा ह अनुपनीते 

नापि कार्यम् ११७ 
भाद्रकृष्णनवस्या सुवाति 

नी भोजनम् ११७ 
अव्राशक्तावनुकल्पमाह(श 

त्लायन् ११७ 

एतद्करणे भ्रायशध्ित्तम् ११८ 
द्ादहया स यासिन श्राद्धम् ११८ 
मघात्रयोद्शीश्राद्धम् ११८ 
गजनच्छ(योक्ता ११८ 
मघा ्रयोदशीमहाल्य ११८ 
युगादिश्राद्वाना तश्नेण 

प्रयोग ११९ 
दाखविषाद्यपघातविपन्नानां 

चतुददइया श्राद्धम् ११९ 
अमावास्याया गजच्छाया 

निर्णय १२१ 
दौहिनत्रश्राद्ध जीवपितृकेणा 

पि कयम् १२१ 
नवरान्नारम्भे भतिपक्िणेय १२१ 
अत्र देवीपूज्ञाया प्राधान्या 

त्फरम् १२२ 
अन्न उ्रवास्चादिंसत्निपूजा 

दिविधि 
भ्रत्तिपदादौ विरोष 
स्ीकनतृक्चते विष 



विषया पष्ठाका 
अत्राक्लोचे निर्णय  ,, ५२७ 
उपाद्खङिता्तम् ,* १२८ 
सरस्वतीख्यापनपूजनादि १२८ 
घष्या बिद्वाभिमन्वणस्र् १२८ 
पत्निकापूजाविधि ०० १२९ 
अस्यामेव देवीन्निराच्रम् १२९ 

देवीगरहभ्रत्तिमादिकरण- 
बिधि १२९ 

दैव्या प्रतिमालक्षणम् ५३० 
हेमादिग्रतिमाकरणसम् .. १३० 
प्रतिमाभावे चिरोष . १३० 
स्षम्यां पत्रिकादेवीपूजना- 

दिविधि ०० ०० १९३० 

अत्र शखख्ादिषूजोत्ता . १३१ 
इगस्तुति == „ १३१ 
भदाष्टमीचतम् ,,. . १३१ 
महानवमी मूख्युक्ता . . ५३२ 
युत्रवतोऽषभ्यासुपवासनि- 

ध 4 १३२३ 

रोहाभिघारिक क॑ १३३ 
राजचिह्धाना परथक्पजा- 

मन्ता, ०० = १३७ 
नवम्या नृपतिकतेव्यविरोष १३५ 
बङिदानविधि .- .= ५३९ 
महानवमी पूर्वब्रिद्धा .. १३६ 
होमप्रकार ॥ „ १३७ 
बरङिदानश्रकार „ १३८ 
रातचण्डीविधानम् = १३८ 
संहसखचण्डीप्रकार *= १३९ 
नवरान्रपारणानिणेय =,“ १३९ 
खीणा रजोदशेने पारणा- 

निणेय ९१४१ 
दशम्यां देवीबिसजैनविधिः १४१ 
विजयादशमी ., १४१ 
पोणमासीनिणैय ००. १४२ 
पोणैमास्या रक्ष्मीपूजनादि- 

विधि ० ३७२ 
ज्ाश्वयुजीकर्मविधि ,, ५४२ 
आग्रयणनिणैय ०. १४द 
तृस्याऽकरणे प्रायश्चित्तम्, १४६३ 

अथ कार्तिकमासः। 
तुखएक्रान्ति +, $ 
कृर्दिकख्ूनविाश्ुः, -*५^. १४४. 

% निर सि० अजु° 

विषयानुक्रमः | 

विधया पृष्ठांका 
कार्तिके माराधारणयान्रा- 

दिविधि == ,, १४५ 
कार्विके द्विदरादिवजेनम् १४५ 
आकाशदीपप्रकार ,.. १४७६ 
करकुचतुर्था निणैय .., १४६ 
गोवर्सद्वादश्षी, तत्र 

गोप्रदानादिविधि १४ 
दराद्यादिषु पञ्चदिनेषु 

नीराजनविधि „ १७७ 
कार्तिंकङ्ृष्णत्रयोद्द्यां 

यमदीपदानम् १४७ 
नरकचतुर्द॑द्यामभ्यज्जलान 

विधिः ०० ०, १४७ 
अस्यामेव दीपोत्सव ,,, १४८ 
अस्या माषपन्नश्ाकभोजनम् १४८ 
अत्र यमतपंणयुक्तम् . 
कार्तिकामावास्यायामभ्यङ्ग 
रक्ष्मीपूजनादिविधि, 
अरुक्ष्मीनि सारणम् 
अत्र बलिपूजोक्ता 
कार्तिकड्युङ्प्रतिपदि 

गोक्रीडनम् ¢. 
ञत्रिव चूत कतेच्यम् ,.* 
अस्यां गोवधेनपूजोस्सव 
अत्र मागेपालीबन्धनम् . 
यमद्ितीया व 
य मपूजन यसमुनास्लान चं 
अस्या भगिनीहस्ताद्गोजनम् 
कापिकड्युद्धनवमी युगादि 
विष्णुत्रिरात्रनतम् 

कातिकद्युद्धकाद्र्यां सीष्म- 

पञ्चङुचतम् ... ,,. 
तिकश्ङ्कद्वादरयां पार- 
णादििधिः . .. 

अस्यामेव रात्रौ देवोत्थापन 

च @ 

४99 

ॐ क 

कै ज 

मुक्तम् ०० . 
विष्णुप्रबोधोत्सछव ०, 
अश्यां चातुमांस्यस्य अत्तः 

समाक्षिः .., 
वाराष्टोक्तो बोधिनीविधि 
कार्विकञ्चङ्खद्वादश्ची पोर्ण 

मासी न्च मन्वीदिः (1. 

| 
|) चः ® 

१४८ 

१९२ 

१९९ 

१५१० 

१५५० 

१.९० 

१५१ 

१५१ 

५५६१ 

१५६१ 

१.५१ 

५१५२ 

१५५२ 

१५५२ 

१५ 

१५३ 

१५३ 

१५२ 

१५द् 

१५५२ 

ध 

विषया. पुर्ठका 
अस्यामेव चिश्चश्वरयान्ना १५४ 
कार्विकन्तोद्यापनम् ., १५४ 
कार्तिकपौर्णिमां ,, ,. १५४ 
अश्र योगविरोष ,= .,„ १५४ 
अस्यां पद्मकयो गयुच्त .* ५५५४ 
अस्यामेव मत्स्यावतार ,,, १ ५५ 
कातिंकदयुङ्कपोणिमासयां तरि- 

पुरोस्सव „= == १५५ 
अन्न ब्रृषोत्सम उक्त. ,* १५५ 
अतैव कार्तिकेयद्शेनसुक्तम्. १५५ 

अथ मागेरीषेमासः। 
बृश्चिकसंकान्ति 99० [8 ) १९५५ 

न तत्रोपवासादि- 

मागेशीर्षश्चुद्धपञ्चमी नाग 
पञ्चमीं 1 

चम्पीषष्टीच्ते षष्ठी परयुता 
देयमेव स्कन्दषष्ठी =... 
मार्गशीषेश्ु्धचतुदंरया पि- 

काचमोचर्नीश्राद्धविधि, 
दत्तजयन्ती  , ०० 
मागेशी्षूर्णिमानन्तरा्- 

मी अष्टका, 
अषटकानिणेय ,. 
अत्र कामकारो देवो ,,, 
इिश्रद्धे कतूदक्चौ देवो 
अष्टकाऽकरणे प्रायश्चित्तम् 

१९८ 

१५१५ 

१९९५ 

१५१६ 

१५५३ 

१५५8 

= = १५ 

५५६ 

९१५७ 

१.५७ 

१५७ 

[86 

मरूमासे सति निणय ५ ५७ 
मागौदिषु रविवासखरतविधि, ५५७ 

अथ पषमासः) 
धनु-सक्रान्ति . = १५७ 
पोषशुद्खाषटम्यां योगविरो 

षेण जपहोमादिविधि, 4५७ 
अन्नैव रोहिण्याद्रीयोगे 

रिरो ०० ००» १५७ 

पोषशञ्चकादक्षी मन्वादि. १५७ 
पोषपौ्णिमासीनिणय, ,,, १५७ 
अर्धोदयनिर्णय ००» १५७ 

अन्न दानादिविशोष उच्छः, १५६ 



९ नि्णयसिन्धोः 

विषया दष्टाका विषया परष्ठाका विषयाः पष्ठौकाः 

अन्राधिकारिणः [१ १. [१ १। | ष भदानिणैय 
अ धानाज्होमाकरणे 

॥ 

अशक्तो उष्णोदकसखानम् .. १५८ | अन्र अहणे निमय 1 "अना @ 9 ण ५ > ध ४९ प्राय तम् १; । ५६ ¶७५ 

य सति निर्णयः १५८ | होलिकापूजामन््र  , . १६९ | अत्र मरुमासञयुक्रास्तादि- 

माषखरानकार .` [0 मङमासे सति निर्णय" ", १६९ निर्णयः _ “° ° १७५ 

र 1 
१1 अत्र गोविन्ददोरोत्सव .. १६९ चरतो खिया अर्एरयत्व- 

ञ्रय सखानविधिः ,,, १५९ | वसन्तोत्सवनिणैय ,, १७० निर्णय ०५ ०० प्ण 

माघल्ञाने नियमा. ५“ १६० |होखिकाबिभूतिवन्दुनम् रान्न रजसि जननादौ च 

भ 9०. -4 & © तत्रं मञ्च. च क + निणेय" १ ७९५ 

अच्र ००४ 
9 १, ७० 

५.५ कत् 

अत्र त 
। आम्रङसुमपरानविधि- 

१७० (1 रजोदशने १७५५ 

@ 

मकरसंकान्तिनिणैयः ,,. १६१ | चाना मन्वादि"... १५० | रजस्वलानां परसय 0 

तत्र कार्निणैय ,० „^ ५६१ भन्थकहरम्मथेना "= १७० असवणोनां ` कः 

मकरे दानविशोष ... १६२ इति द्वितीयपरिच्छेदाजुकमणिका॥ | रजखराया
श्चाण्डारा क) = 99६ 

त्र 7 १६२ 
८५ ण्डाला- 

माघामाया क ततीयपरिय ०० ०० १७ 

माघङृष्णचतुरद॑श्या यभ- च अथ छेद | । रजसख्वराया नेमित्तिकलरानम् १७६ 

त्थणविधि, . गभाधानविधो प्रथमरजो- रजस्रासरानविधानम् ,,, १७६ 

माषड्ुहकचतुर््या करसम्य- ' दने तिथिनकषत्रादिफरम् १७१ रजसोऽ जञाने सति विचारः १५६ 

विसेष- ^. दुष्टतिथ्यादिफटम्  ,.. १७१ पुसवनवबिधि, ,,* „=, १७६ 

इयमेव कुन्दचतुर्थी 
१ | ५ दुवारादिफर्भू ०० 

०० ५७१ युनक्षत्राणि ०० ०० १७७ 

क 9 1 दुश्टनक्षत्रादिफरम् ,, १७१ पुसवने तिथ्यादि  ,, ९१७७ 

अथ रथसमी ° ` १ ६२ रञ्मफर्म्, = == ° = १७१ अनवलोभनम्  ‰ „= १७७ 

जसा नानमुक्तम्  „.. १६२ | चणम्, _ "“ “° १७१ क १५१ 

अत्र विधिरभैनिष्ये ... १६३ | समनिषमरक्तबिन्दुफलम् १७१ | सीमन्तं ८ कतेव्यता  „ “ १७८ 

दानादिषिशेष उक्त. ,.. १६३ भभूतदोषे सीसंसरीवजेनम् १७१ न्तोक्रयनाभावे .. १७८ 

द्य मन्वाद्, = „„ १६४ योगफरम् +» ०० १७२ सीमन्तोन्नयने भोजने प्राय- 

सीष्माष्टमी 0 भुवनेश्वरीसान्तिविधि. तरित्तम् _ .** „= १७८ 
१६४ ७ ००» ¶७२ गाभिणीतत्पतिनिचमाः 

ञत्र श्राद्ध काम्यमुक्तम् . १६४ | मव ववि 
4 

भीष्मद्वादशी इय पूर्विद्धा १६४ | डितीयाूतुषु नियममाह १७ गर्भिणी सामिषभोजनादि 

माघ्री पौर्णिमा $ ५ १ ६ प्रथमर्ती, पूवं स्लीगमन
े न् कुयात् 9 9 99 ¶ ७ 

अत्र जानदानाहुक्तम्, , $ निषेध. „न पल्युवेपनादिनिषेध"  „** १७९ 
६४ 

=> भ । 73 

साष्यषटकानिषैग ` ,. ११४ | ऋतो गमनमाह „ “५ १७३ पत्यु श्राद्धभोजननिषेधः १७९ 

अथ फाल्युन मसः | ऋतौ रात्नरिसंख्या ००» 4७ (3 कागृहप्रवेशः 11, ००9» १७९ 

कुम्भसकान्ति कप १ 4 ६४ तत्र निन्यरात्रय 
५ १ ७३ जातकमैविधिः ७9 [1 । । ७९ 

सीताषटमी ,. „^ $६४|तब् तिथ्यादीं नाह  ... १७३ | अत्र इद्धिराद्विचारः -* १८० 

महाश्िवरान्नि्रतनिणयः `` १६५ | समनिषमरात्रिफछम्, 
„“ १७४ जननमरणाञ्नोचयोजौतकमै- 

शिवरात्रिपारणानिणीय्. ,- १६१ चुण्यादयातनिफदानि, = १७४ प्रतता. _ .* “^ १८० 

इद बतं लिख काम्य चेत्यु १६७ | रगखरायाश्चतुभदिने कमौ- , दुश्कारादिविरोषेण'दान- 

अस्या व्रतास्म्भो देमाद्रौ 
ध ६७ धिकारनिणेयः ९ ५ १ ध # -निणेयर | / | ०० ९८८ 

उद्यापनविधि ... ,„ १६० | श्राद्धादो छकीगमने निणैयः १७४ अनि 

माधामावास्या युगादि „+ 9६८ | अनेकभासर्तुयोगाफ्ये . ४७५ नकन 
होछिकानिणेय. ११५ ५ १६८ त्रतावगरमने दोषः 

4 ज्येष्टाएकम् । १.2, ^ ^ | %&` ४4 

प ७५ मृख्फलम् | ॥ 1 | [१ १८३ 



षिषया 

अभुकमुरुजन्मनि बारुक- 
त्याग 

मुख्वृ्त 
वरुषादिपरस्वेन मूलवासस्त- 

रफरु च 

9 क १.0 

ककव कक 

#@ न केक 

पृषटका, 

१८१ 

१८१ 

१८१ 

विराखादिनश्चन्नजननफटम् १८१ 
विन्रादिफलम् 
व्यतीपातादिषरम् . 
विकरताङ्गजनने फरम् , . 

क 9 

सदन्तजात-पादजातफलम् 
कष्णचतुरद॑शीजनने 
पित्रायेकनक्चत्रजनने 
अहणजननकशासन्ति 

सकारादिभ्रसूतो देशष- 
नाशाद्यनिष्टफरम् . . 

युग्मभ्रसवादिफलस् 
विङ्कत्रसवादिषठलम् . . 
उपरिदन्तजनमे फकम् ,,, 

द्वितीयादिमासे दन्तजनने 
फकम् =  ,,, 

तच्छान्तिचिधि. ... 
श्रथमोर्ध्वदन्तजनने फरम् 
त्च्छान्तिबिधि.*. 
त्निकप्रसवश्चान्ति, 

ॐ ॐ 

# 99 

| 6 

॥ 80 

१८१ 

१८२ 

१८२ 

१८२ 

१८२ 

१८२ 

१८२ 

१८२ 

१८२ 

१८२ 

१८२ 

१८२ 

१८३ 
१८३ 

१८३ 
८३ 

धृष्टीजन्मदुादिदेवतापूजनम् १८३ 
द्त्तकयरहुणबिधि 
श्रीद्यद्योदेत्तकनि चारः. 
शयदकतकहोमे विरोषुः ०“ 
यमरूसस्कारे ज्ये्टकनिष- 

त्वम् .. 
सूुतिकाखनसम् ,„* 
नामकममैविधि. ,. 
दोरारोहणविधि 
दुग्धपानम् 
षृष्ठादिमासे कणेवेध, 

# ॐ कके क 

# ® 9. 

1} 6 

1. । 

+) #0/ # ® क 

सार्धमासदये ताम्बूखडानम् १८७ | 
वृतीये मासि निष्कमणवि- 

धानम् ,.. 
पद्मे मास्युपवेरानम् ,.* 
षष्ठे मास्यन्नप्राशनम् ,„. 

अब्द पू्तौ माकेण्डेयादि- 

+ 20. 

१८४ 

9१८9 

१८४8 

१८५ 

१८् 

१८५ 

१८६ 

१८७ 

१८७ 

१८७ 

१८८ 

१८८ ¦ 

१८८ 

विषयानुक्रमः । 

विषया पर्क 

कटिसूत्रबन्धनम्  ,, १८९ 
चोखुविधि = ,,„ १८९ 
मातरि गर्भिण्यां निषेधः १९० 
उवरोव्पत्तौ निषेध,  . १९० 
मातरि रजसररायाम् ,.* १९० 
संकरे विचार „-. ,, १९० 
मण्डनोत्तरं मुण्डन न 

कार्यम् .. ,^ १९० 
मण्डनसुण्डनचिचार . ५९० 
सोदर्ये, समानश्ियानि- 

षेध. ... „ ९९० 
आशोचादौ भ्रास्े निणय १९० 
षष्ठाब्दादौ मुण्डतनिषेध १९० 
शिखाधारणविचार .. १९१ 
खीश्यूढयो, हिखाविचार १९१ 
कत्र भोजने भ्रायशित्तम् १९१ 
सख्ीणा संस्छारविचार . , १९१ 
पञ्चमेऽब्देः विद्यारम्भम, , , १९१ 
धतुर्विद्याप्रदानम् .. १९२ 
अनुपनीतस्य कामचारादि १९२ 
शिद्ुरक्षणम् .,. ,,, १९२ 

अष्टमे वर्षे ब्राह्मणादीना- 
मुपनयनम् .. == १९२ 

जन्ममासादिनिणेय, +, १९६३ 
उपनयने गुरबख्म् ,,, १९३ 
गलग्रहः ०० ०» १९३ 

नेमित्तिकानध्याया. ,.. १९४ 
व्ये ्ठमासादिनिणैय. „., १९४ 

 सोपपदास्िथय...„ ०. १९४ 
 प्रदोषसवखूपम् „ , ,, १९४ 
| अक्षय्यतृतीयादौ उपनयनम् १९४ 
| भूकम्पाद “= ०० १९ 

उपनयने नक्षत्राणि „~ १९४ 
। पुनसपनययस् ०० ००» १६४ 

शाखाधिपा, .. ., १९४ 
प्मरतः्संध्यागजैने .„ १९५ 
उपनयने गर्जितादिश्चान्तिः १९५ 
| उपनयने पिन्राद्यधिकारिण, १९५ 
षण्डसूकबधिसदीनां 

संस्काराः „=, ०, १९५ 
 कण्डगोरकयोगोयच्युपदेश्च, १९५५ 
भिक्षायां चिचारः ., १९९ 

तज्निमिन्तानि च... .., 

७ 

विषया पृष्ठाकाः 

अतीतसंस्काराणं युगपस्क- 
रणम्... ,, „, ५९६ 

उपनीत्या सह चोरूकरणे १९६ 
उपनयनदिने सध्याहसध्या ९९६ 
बहयत्तारस्भः ,., ., १९६ 
ब्रह्मचारिण कतैव्याकतेम्य- 

नणयः ०० ०० १९७ 

गुरूच्छिष्टम् ., ० ५९७ 
द्यणादिभेदेन मेखला- 

भेदा. „= ,,„ १९७ 
दण्डम्रहणे विदोष ,,. १९७ 
जजिनग्रहणनिणैय  .. १९७ 
यक्तोपवीतधारणविधिः , १९७ 
यक्तोपचीत तचिर्माणगप्रकारश्च १९७ 
यक्तोपवीतधारणक्तल्या . ५९८ 
बरह्मचारिधमैखोपे प्रायश्चित्त ५९८ 
यज्लोपवीतरोपे श्रायशित्त १९८ 
अ्िका्यलोपे ,,. ,„, १९८ 
सध्यारोपे ,, १९८ 
सख्रीसङ्गे ०० ,. १९८ 
यन्लोपवीतं विना भोजना- 

दिकरणे प्रायश्चित्तम् , 
पुनरूपनयनम् . 

ककः 

१९९ 

१९९ 

१९९ 

॥ ,) ॥। 

सरतवार्ता श्रुत्वा कृरवीर्ध्व- 
देहिक पुनरागच्छति 
च्वेत् ,,. 

भ्रवज््ति' पुनगोहस्थाश्रम 
कतुमिच्छति चेत् ... 

पित्रादिष्यतिरेक प्रेतकमै- 
करणे ,. 

एक वेदुमधीलय हितीयम् 
ध्येतुमिच्छति चेत् . 

पुनस्पनयने कलयविचारः 
सख्ीणामुपनयनदम् 
अनध्यायपरिगणनर् .. 
नेमित्तिक्यनध्यायाः ,.. 
प्रदोषरश्चणम् 9.9४. | 

महानाश्यादिबरतम् ,.. 
समावतैननिणेयः ०५ 

® , क 

१९९ [91 । 8, 

१९५९ 

२०.०५. 

9 । 

खातक्वताति .... 8.4 



4 

पुर्काः 

२०३ 

- विषयाः 

विवाहे कन्यापरीश्चषणम् . 
उपनयनाधिकारिणं सखापि- 

ण्डयनिणयः -.. = २०३ 
त्रिगोज्रालयये विदोषः ... २०३ 
मातुरुकन्यापरिणयननिणे ० २०४ 
जीवत्पिन्रादिचिकूसपिण्डाः २०४ 
कन्यासापिण्डयम् ० २०४ 
सपलमातामहङुरे सा० २०७ 
गुरङुे पुरुषं सापिण्ड्यम् २०७ 
दत्तकस्य सापिण्ड्यम् ,.. २०८ 

विवाहे मोच्रध्रवरनिणैयः २०९ 
प्रवरनिणयः ०० २१० 
रोत्रप्रवरव्छोष्टकानि ,., २११ 
द्विगोन्रप्रचरनिणैयः ,.* २१७ 
गोत्राज्ञाने पुरोहितादिगोनत्न- 

मवे भवति ०० २१८ 
मपतगोत्रवजननिणयः ... २१८ 
सगोत्रसापिण्ड्यादित्रिवाहे 

. श्रायशित्तम् ,,. ,,, २१९ 

कन्याविवहकारः „=, २१९ 
गर्वकवरम् ०० >>० 
सखीणां गुरुबरुश्चष्टयाद्वदयं 

विवाहे तज्निरीश्चणम् २२० 
गुर्बनुकुख्यार्थ बृहस्पति- 

दान्ति; „=, ,-** २२० 
सिंहस्थे निणेयः ,„ ^“ "० २२० 

श्छास्ताविनिमित्ते ... २२१ 
कन्यादाने पिन्राद्यधिकारिणः२२१ 
आचृणां संस्करतानामधि- 

कारः... $ 
स्वर्यवरे नान्दीश्राद्धम् ,,. 
मावृदावृसवे नान्दीश्राद्धम् 
पूरकीयकन्यादाने विरोषः 
गोयौदिदानफलम् - 
विवाहे माघादिमाक्षानां 

प्राशस्वयम् ,,, 
उयेष्ठमासनिणैयः 

वेधादि दश दोषाः 
शुरोरतिचारे 
घ्रातन्चन्द्रविचार 
अकार्वृश्ट्यादौ ,,, 
भूकम्पादो 
नान्दी श्राद्धे भूकमस्पादेरप- 
८ वराद, , 

® ® 

२२१ 

२२१ 

२२३ 

२२१ 

२२२ 

(ए. 

४ 

२२२ 

२२२ 

२२२ 

२९३ 

रद 

२९३ 

र 

# रक 

कथ 

| 8) । 

। 80 

# 9 

॥ 1.9 । # 9 २२३ 

निणेयसिन्धोः 

विषया पुष्मकाः 

कन्याया वेधव्ययोगः ,, २२३ 
अपरिहार्ये दुशट्योगे ऊमस्भ- 

विवाह 
दुषटयोगपरिहाराथ विष्णु- 

प्रतिमादानम् 

प्रतिषद्ूखाद्र 
विवाहनिश्चये वधूवरगरहे 
. कसविन्मुता  ,. 
तन्न बिनायकरन्तिः ,,, २२४ 
प्रतिकूखापवाद्... ,.. २२४ 
मात् रजोदोषे विणैयः... २२५ 
नान्दीश्राद्धोत्तरं मात् रजसि २२५ 
ए्कमातृजकन्यापुत्रयोरेकन 

विवाहादि ४ 

एतदपवादस्तत्रेव  .,, 
मण्डनसुण्डनविचारः ,,. 
संकटे विदोषः .,, २२६ 
विवाहमध्ये श्राद्धपाते ,.. २२६ 
मासिकश्राद्धापकषेः ... २२१ 
यमख्योः सहोदरयोश्च 

विरोषः 
भिन्नमातजयोर्विंवाहः ०, 
परव्युद्राहे विधिनिषेधः .. 
चिवाहास्पाक्ृन्यारजोदशेने 
कन्यारजोदोष निघत्तये 

प्रायश्चित्तम् ,.. २२७ 
तद्विवाह वरस्य प्रायश्चित्तम् २२७ 
गान्धवौधष्टो विवाहा २२७ 
कन्याया बराद्पहरणे ,,, २२८ 
विधादादावारोचभ्राप्तो 

- निर्णयः 
नान्दीस्ुखदिनाबधिः 
सूत्रके प्राचे प्रायश्चित्तम् २२८ 
अन्नादो तिरोषः ... २२९ 
धर्मार्थ विवाहे महापुण्यफरं २२९५ 
प्रजोत्पच्चिपरयन्तं कन्यागृहे 

न मुञ्जीत ,,.. ,.. 
भोजनकाटे नुतनवख्रधघा- 

रणे दोषाभाव २२९ 
विवाहे खिया सदह भोजनं २२९ 
विवाहे नक्षत्राणि = २२९ 
बज्य॑वाराः ०० २२९ 
अमिष्टनश्चत्नरादां दानयुक्त , २२९ 
विवाहे मण्डपादिप्रमाप्रम् . २२९ 

@ # ॐ 

२२४ 

२४ 

। 8.१, 

# कन के # क 

२२४ 

२५ 

२२५ 
२२५ 

१०५ २२६९ 
२२६ 
२२६ 

२२७ 

8.8 

+ 98, 

क २२८ 

२२८ 

२२९ 

क केके 

२२३ 

मोपीचन्दनधारणनिषेधः 

विषयाः पृष्ठकः 

तेख्हरिद्ारापनादि ,, २२९ 
विवाहवेदिका „=, ,,, २३० 
दाहरणम् ,,* ,.. २३० 
जङ्करापंणविधिः.. ... २३० 
कच्यावरयोर्वरणं वाग्दानं च २३० 
वाग्दानोत्तरं वरमरणे अन्यो 

-विवाहः ..-, „,„ २३० 
विवाहिताया अपि 

अविद्धयोनिलिणैयः ,,, २३० 
वरस्यान्यजातीयस्वादिदोष- 

सस्वे ,.. ... ,. २३० 
करो पुनरद्हनादिनिषेधः २३० 
वरस्य देश्चान्तरगमने ,.. २३५ 
छस्कदाने ०० २३१ 
अनेकेभ्योऽपि दत्तायाम् २३१ 
विवादे नान्दीश्राद्ध विरोषः २३१ 
सञ्मघरीस्थापनचिधिः .,. २३१ 
मधघुपकंविधिः ... ... २३१ 
अन्यशशषाखीयमधुपकैनिणयः २३१ 
विष्टररुश्चणसम् ०, ,,, २३१ 
कन्यादानविधि ... २३२ 
गरहश्रवेश्नीयद्येमे विदोषः २३२ 
देवकोस्थापनम् . २३२ 
विवाहोत्तरं निषेधादि ... २६२ 
स्ण्ष्टास्प्ष्िदोषाभावः ... २३२ 
मङ्गखोत्तरं जाननिषेधः... २३२ 
मङ्गरानन्तरे वषपय॑न्तं 

निषिद्धकर्माणि ... २३२ 
| विवाह्ोपनयनोभ्वं मुण्डन 

निषेधः -* “२३२ 
२३२ 

विवाहासथमे चं कन्या- 
निवासविचारः ... २३३ 

विवाहनतो्वं पिण्डद्नादि- 
निषेधः २३ 

विवाह्यत्षष्ठादिदिवसे वधू- 
भवेशः , २३३. 

तत्र भासादिनिणैयः ',.. २३३ 
प्रतिश्चुकविचवारः..; *.. २६३ 
गुरद्युक्ास्तादिनिणेयः म, २२३ 
शस्तानि नक्ष्रणिः -. ५, २३३ 

। 8.8 

# ® 

। मज्गटिके भराष्ठश्राद्धादि न 
ड -कछछायसर् ०१ , @@@ २३३. 

दियगमतमनिर्णैयः  ,.,,२२३ 



निषयानुक्रमः | 

‡ विषयाः पृष्ठांकाः ] विषयाः पृष्ठकः 
तन्न मासपक्चादिविचारः २३३ | वारफलानि .,~ = २४० 
आ्थांयामग्रजादिदोषयु अयनतौफरानि ,.. ,* २४० 

क्तायां पुनविवाहः .., २३३ | रङ्गे विहोषः ,.* ... २४० 
तन्नं कास्णनि्णैयः ... २३४ परतिष्टाधिकारिनिणैयः ०० २४१ 
बहु भायात्वे ज्येष्ठाया ध्मा ददस्थापितरिङ्गाद नि- 

धिकारः ... ,:, २३४ | प्रेयः... = = २४१ 

दितीयविवाहहोमेऽभिमाह २३४  खीशचद्धाणां द्विवविष्णुएूज- 
अभ्चिद्वयसंसर्मविधिः ,. २३४ | ने निषेधः ,. .. २७१ 
दितीयविवाहे कारः ... २६५ | अतिमादि पूजने दिङ्धियमः २४१ 
वृतीयविवाहनिषेधादक- प्रतिमानि्णयः ,. „=. २४१ 

विवाहः .,+ ,, २३६५ | गृहे प्रतिमामानम् ... २४२ 
तस्य विधिः „^ „= २३५ | प्राणप्रतिष्ठादिविधिः _*" २४२ 
अश्याधानकारः ,.. २३६ | दादिद्न्यमेदेन िङ्ग 
तच्च नक्षत्राणि ... , २३६ | फरविरोषः . ..“ २४२ 
अधिहोत्रकारः ५ 3९ पञ्चसून्नीविधिः ००० ०० २९८२९ 

आवसथ्याधानम् ,,„ २३६ | गहे गङ्कशाल्भरामादिष्- 
पितयुपरतेऽवक्यमभ्िरहणं २३६ | _ जननिर्णयः -. „~ २४६ 
अगृहीताश्चरन्नन्षिधः ... २३६ | खीभिः शिवविष्णुस्पशा 
व्येष्े अआतरि पितरि च न कायः =. .-.. २४६३ 

„ सलि =, ,,„ २३६ | ब्राद्मणादिभिः कतिसंख्याः 
गहस्थस्याप्यध्ययनमाह २३६ | - प्रतिमाः पूज्याः “ =° नद् 

गृह स्थाध्ययन विधिस्तथा नत्तधा दरव्यद्य प्रतिप्रसवः २४६३ 
ज्येष्ठे आ्ातरि कृताधाने सार्ामशिवनाभिपरीक्षा २४३ 

. कनिष्टस्यान्धिकारः °.“ २३७ पार्थवपरूजाविधिः ... २४४ 

परिवेच्नादिनिणैयः „... २३७ | अमुकदेवे असुकवाद्यनिषेधः२४४ 
ज्येष्ठे सोदरे तिष्टति निषेधः २३७ | शिवस्य युष्पादिकमपणीयम् २४४ 
तद्ात्तया दोषाभाव उक्तः २३७ | चिपुण्ड्धारणं स्द्ाक्षधारणं च २४४ 
देशान्तरे विरोषः' ,.. २३७ | सदराक्च धारणे एकवक्रादि- 
ङीबादावप्यदोष ०» २३७ भेदेन -फरविरेष्ः ०००» २९६ 

दूदणां तु मच्ररहिताः रदाक्षाभिष्मन्नरणसम् ,,= २४५ 

संस्काराः ,.. ,.. २३८ 7 ००९ त ४५ 
+ | तस्य २४५ 

ति .संस्कारमकरण् । विष्ण्वादौ महालानं पञ्च(- 
। क रतस्य ... ,,, २४५ 

अथ छद्रकाखाः। विभ्वक्सेनादीनां नेवे्य- 
तरपीकूपादिनिमांणकारूः २३८ | विमागः ,, ... २४५ 
कूप देशास्तस्फ च _ -** २३८ | पञ्चायतनस्थापनभरकारः २४५ 
वापीकूपादयुत्सगविधिः "° २२५ | केशवादिमूर्तिनिणीयः ,,. २४६ 
कूपादेरत्सगोकरणे दोषः २३९ | दवभ्रतिष्टाभ्रयोगः ... २४६ 
बरक्षारोपणम् ००“ ०० २३९ | लिङ्गप्रतिष्ठा .. ,,, २९६ 

सूरतिप्रतिष्ठाकाङनिणेयः.* २३९ | बह्यादिमण्डरुदेवताः ,.. २४७ 
भरतिष्ठानक्षत्राणि,., ,, २३९ | प्राणप्रतिष्ठा  ,०, ,, २५० 
म्सनिणैयः „६ ,,, २३९ | पुनभ्प्रतिष्ठा . ,० ,,, २५१ 
प्रतिष्टातिथयश्तत्फरानि च २३९. | जीर्णोद्धारः -*= , २५२ 

९ 

विषयाः प्र्रंकाः 

मूरतिप्रास्ादभेदने १, २५३ 
तुरख्सीम्रहणम्, .+** . ०, २५३ 
पुष्पादी चां पयुंषितत्व- 

विचारः ,,०,० ,, २५४ 
क्षिवनिर्माल्यनिणयः „, २८५४ 
कृषिकमैनिणैयः ५० ४०० २९५९्द् 

वख्परिधाननिणैयः ,, रप् 
अर्ङ्कारक्छयादिं  ,,* २५६ 
सूचीक्भं  ,.. .,= २८ 
दाच्पाद्यारस्मयः-.-०= == २.९६ 

दसख्धारणम् ० , २८५३ 
स्वामिसेवा ,„ ... २५६ 
गजाश्वदोखारोहणमर् ,,, २५५६ 
नृदयारस्भः < ,,„ २८५६ 
राजदशंनम् ,„ -, २५६ 
क्रयविक्यनिणैयः ... २५६ 
सेतुबन्धनम् ,, =, २५९६ 
पद्यूनां छयादिनिणयः ,, २५७ 
गजदन्तच्छेद; ,,. =, २९५७ 
धननिक्षेपः ००५ ५० एष्म७ 

ऋणमोक्षः „= ०० २५७ 
राजयुद्रानिमोणम्  ,„ २५७ 
नोकानिमाणम् .. ,,„ २५७ 
भोगनिणयः ००७ ००, २५७ 

इमश्चुकमनिणैयः =, २५७ 
काष्टसग्रह ०० ०० २.५८ 
नवान्नुहूतैः ,.. „, २५८, 
नवमोजनपाच्रम् +. २५८ 
नवर्षणफरुमक्षणादि ,,, २५८ 
होमे आदतिनिर्णयः ,,, २५८ 
शान्तिनिणैय २. २५ 
उर्वरादा फर् परिहारश्च २५८. 
मेषजगरहणम् „० +, २५९ 
आरोरयखानम् ,,. ,., २५९. 
दन्तधावनम् ,.„ ०, २५२. 
प्रोषितभवकानियमाः ,,, २५९; 
आमरुकस्रनम्... =, २९९. 
अभ्यद्धनिषेधः ० ,,, २८९ 
गृहारम्भसुहूतेः ,,, ,, २९३०; 
गहभ्रवेश्यः == =^. २६१. 
कल्िवज्यीनि (११. ००४८ २९२ 

इति वृतीयपरिच्छेदपूवौ वं संपूणेम्ः 
१ । ४4 -.-- 4 [4 + 



१५ निणैयसिन्धो 

विषयाः विषयाः पृष्ठांकाः 
अथ -श्राद्धमक्ररणम् । | यवनादीनां श्रादधनिणेयः २५८ 

आद्धनिणैयः ,,, ,,, २६५ | श्रद्धे पितरः ,*. ० २५८ 
शरा्धभेदाः- ,, ,,* २६६ | पिद्रणां श्राद्धान्नं यथोपति- श्राद्धरक्षणम् „^ ,, २६६ ति .^“ क २७८ 

्तश्राद्धम्  * ° २६६ | वसुर्दादेलयाना स्लरूपम् २७९ 
आ्र्धदेख्ाः ... „~, २६६ | ब्राह्मणादिवणीनां पितर; २७९ 
गयाश्राद्धम् ... ,.. २६७ | केवरूपितरुपार्वेणनिषेधोऽत्रा- 

प्रमाणम् ५ © पवादुश्च ७० ज २७९ 

॥ ८ ॥ दृशौदौ सपलीकानां निणैयः २७९ 
एकोत्तरशतं करम् ०० २६७ विशचदेवनिर्णेयः इ १०» २२७९ 

निषिद्धदेशाः ... ,, २६७ | इषिश्राद्ध कतुदक्षो =“ २७९ 
परगृहे श्राद्धे निषिद्धम् ... २६० | नान्दीश्राद्ध सल्यवसू ^“ २५९ 
श्राद्धकाखाः ०८ ,.. २६८ | नेमितिकश्राद्धादां काम- 
नवन्नश्राद्धम् ... ," २६८| कायौ... ... == २८० 
राङ्खपश्चादियोगाः =" २६८ | काम्यश्राद्धे धूरिरोचनौ ,,. २८० 
परतिक्रष्णपन् श्राद्धम् .-. २६८ | पार्वणश्राद्धे पुरूरवा २८० 
व्यतीपाते श्राद्धम् ... २६८ | श्राद्धे तनिविधम् ,.+ + २८० 
तिथिविरोषे श्राद्धम् -.“ २६८ | राद्ध उत्तमा तिभः .., २८० 
नक्षत्रशनाद्धं योगश्रादधुं च २६९ | आद्धेऽरिमिन्नौ वज्यौ ,,, २८० 
श्रादधाधिकारिणः.. “= २७० पितृपुत्रौ आतरो च बऽ्यौ २८१ 
इदद्पुत्रभद्णः 94 ०० २७० मध्यमा विप्राः 9० ०५ २८१ 

अनुपनीतश्च पुत्रोऽधिकारी २७० | अज्र निेषः ... ,„ २८१ 
जपुत्रख क्रियादि. “.“ २७० | श्राद्धे ञ्य विप्रा; ,, २८२ 
भगिनीतत्सुतयोर्निणैयः... २७० | तन्न काण्डपृष्टविप्ररक्षणम् २८२ 
नाहमणखान्यकरियानिषेधः २७१ |त्निशंकुबेरादिविभ्रा वर्या; २८२ 
दत्तकरीत्न्निमणु णां काणङ्कज्ञादयो व्योः .. २८२ 

अष्धाद् ००० ०, २७१ दिर्ैभ्रादयो वज्यौः ०५७ ८३ 
पठ्यादेः सपिण्डनादाव- । तन्न द्विनै्यरक्षणम् ००० २८८ 

धिकारः „० ०, २७१ रम्बकणेलक्षणम् ०० २८३ 
सपिण्डनाधिकारिणः ., २७३ | षण्डः सप्तविधः ... ,.. २८३ 
युच्रक्रियाकरणे पिच्रादुरन- तक्षसुदाङ्किततिभरनिषेधः... २८३ 

धिकारः „= „ २७५ | कुष्ठिकाणादेरपवादः „०, २८३ 
जह्यचारिणः पिनच्रोः श्राद्धा गयास्थविप्रप्राद्ञस्लयम् ,., २८३ 

धिकारः ८०, ,. २७५ | तीर्थेषु ब्राह्मणविचारः ,.. २८४ 
अविभक्तानां भाद्णां निचारः२७५ | दैवे पिच्ये च कर्मणि निप्र- 
जारजानां चिरोषः .-.. २७६ | विचारः ,. ,,, २८४ 
धमौ्थ श्राद्धकरणे ... २७७ | श्राद्धे विप्रनिमन्नणम् ,,, २८४ 
गयायामपि तसे ०० २७७ बद्यणादीनां निमन्नण- 

खी्यद्योर्विचारः = २७७| प्रकारः; + ` > ८9 
द्विजस्रीणां विरोषः ... २७७ | सव्णैनैव विप्रा निमशध्याः २८४ 
शदधाणां गोत्राभावे' काश्चरप- | निमन्नणे शुद्निषेधः ,, २८४ 

गोत्रम्  ... ,, २७८ | ्राद्धे बाह्यणसंख्या ,,, २८४ 
राजकायनियुक्तादीनां श्रा- अशक्तो एकविप्रभोजने 

च्छ निणय ४ ०4४ ११। २७८ निणैयः ॥ 2.8, णद 

विषयाः प्रष्ठाकाः 

एकचिप्रे साघचर्विोषः; ,., २८५ 
सर्वथा विग्राखामे चरश्ादधम् २८५ 
तत्र दश्चिणादाने निचारः २८५ 
द्भेवरौ दुभगरहणे विषः २८५ 
माव्श्राद्धे विग्राखामे सुवा- 

सिन्यः ,.. ,,, २८५ 
रिङ्गशाल्मामसन्निधो श्रादं 

कार्यस् ,.. ,,, २८५ 
श्राद्धकवे भोक्तनियमाः . २८६ 
निमचनितब्राद्यणातिक्रमे ,., २८६ 
ब्राह्मणेन गहीतामन्रणद्यगे २८६ 
कसरभोक्तुश्च कतुगमनाबि- 

निषेधः ००० ००” २८६ 

श्राद्धभोजने भायध्ित्तम्... २८६ 
अमायां निषेधः ... ,,, २८७ 
श्राद्धभोजने होमादिनिषेधः २८७ 
कतभोक्तृदन्तधावननिषपौयः २८७ 
वनस्पतिगतसस्पम् ... २८७ 
क्षोरविचारः +. ,,, २८७ 
अशक्तो पुतादिश्रतिनिधयः २८७ 
सिया नियमाः 9०9 ००५ २८७ 

पिण्डद्ानासराद् गृहेः भोजन- 
निषेधः ००० ०० २८७ 

गस्धादिधारणनिषेधः ..„ २८७ 
श्राद्धपदार्थाः ,, ०. २८७ 
द््भैग्रहणम्  .== .=.. २८७ 
पवित्रे द्भसंल्या ०० २८८ 
पविन्राभावे ७७9 ००० २२८८ 

दभेग्रहणे मन्न; „= ,,, २८८ 
दरादभो;... (7. ००» २८८ 

कारादौ विरोषः,.„ ,,, २८८ 
निषिद्धद्मौः ० ,,, २८८ 
सुवणपवि्रम ,., ... २८८ 
श्राद्धे हविर्निंणयः व 1 
राकादिवस्तूनि,. ०, २८९ 
श्राद्धे मांसमधुग्रहणम् ,,. २९० 
कललो मांसनिषेधः .,, २९१ 
अन्न देश्नाच्राराग्यवस्थोक्ता २९१ 
क्षीरादौ निरोषमाह „^ २९१ 
कालक्लाकादिभ्रहणम् +,, २९२ 
श्राद्धे वज्यंवस्तूनि „^ २९२ 
श्राद्धे जल्निणेयः ,,, २९य् 

सर्व कच्छाः ,,= २९८ 



[9.१ विषंयानुक्रमः । १ 

सि विषया ष्ठाका ] विषया पृष्ठा । 

क्षणम् 171, (११. | सं € 
1 [{*"ङ्लक्य 

चषा क्छ 

ध २९५५ | संकट्पा्पूव प्रायश्ित्तादि- अध्ये सख 

तिरुनिणैय „=. . , २९५ | संकल्पविचार 1 
६०८ 

श्राद्धवञ्यानि 99 ०० >ट्य्द् निमन्नणपरकार ति ` ५ चै पित्रादीनामावाहनम्रकारः 
र ० 

श्रद्धप्दनटृत्म् ०० ५," १९द पाद्यार्थमण्डरविचार 
ह अष्य॑निवेदनादि ०* ०० ३०८ 

श्राद्धदिने काञ्ञिकादिदाने तत्र गोमय्हणे बिचार. ६०३ | संखनरोषनिचार् .. की 

निषेध = . २९६ | पाचविधि ^“ ०. पिद्पातरस्थापननि्ैय ..„ ३०८ 

पिण्डदानास्माक्रिचिन्न देयम् २९६ | आसनानि त । । ९ |गन्धुष्पादिदानम्् ,„ ३०९ 

शुद्रख आमश्राद्धविधि ... २९६ | निषिद्धासनानि °“* ह भ ० ३ |मण्डकानि ० ०० ३१० 

आमश्राद्धादे. कारुः ,,, २९६ | द्विराचमनम् . २ [श्राद्धे मोजनपान्नाणि 

हिरण्यश्राद्धम् ... ,,, २९६ | नीवी बन्ध व द कासादिमोजनपात्रमानम् 1 

श्राद्धे पाकाधिकारिण ,.. २९६ | देवाचैनम् ति ॥ । ९ |कास्यपातरनिषेध 4 

0 ,.. =... २९६ | अव्येपात्रनिणैय - . ३ । रदे पाडासादिपात्राणि ` भ 

ध ४ क कक $ क 4 ध न्न ( 81 

निमन्नितविप्रख कूलम् . २९७ | अध्येपात्राखादनादिविधि । । ° [भसममयौदाऽकरणे दोष 1 

० अ) „` , २९८ | जआवाहनविधि. 1 ¢ ॥ अञ्चाकरणनिर्णेय । | ॑। | 

ख्े $ ( अध्यंदानम् ( पाणिहोमनिणय ` 

ुण्डुनिणेयः = “"„ _ „२९८ गन्धघु्पा्य्नम् ` . ̀ भ ८५ | बह्ुचातिरिक्छानभिके तिप ॥ 

वामहस्ते दर्मधारणनिषैध २९८ | तन गन्ना ध ३०५ तीथंश्रादधे पाणिहोमनिणैय । । । 

गृहे रङ्गव्ीनिषेध- ,.. २९८ | आसनादिदाने प्रतिवचनम् ३०५ अनभनिकस्य पाणिहोमनिणेय, ३१ ५ 

अत्राचारा्यवस्था „* २९८ विपराणामूर््वयुण्डाविनिषेध. ३०५ विधुरस्य पाणिहोमनिणेयः ३१६३ 

सदमैतिरुककरणे निषेध. श्रद्धे योम्बयुष्पाणि * * ३०१ देवविभ्रानेकत्वे ~, - . ३१ 
शराद्धारम्भकार ,., , , २९८ वज्यंपुष्पाणि ०. ३०६ | खृतभायस्य निणेय ॥ ड 

श्राद्धपरिभाषा ,,, . २९९ | अथ वु * "न = ३०७ सभायेनष्टान्नेनिणेयः ,. ॥ 

गोत्रनामोच्चारणनिर्णय . २९९ | अध् वखम् = ° देवे पिभ्ये च 

गोत्रस्यापरिक्ाने # 9. 11, द ९९ यज्ञोपवीतदानम् 6 # | | ५ ४ ॥ ८५ व 

नामोच्यारणे विरोष श्राद्धे देयवस्तुनिणीय , ३०७ | साभेविदेक्ञादा पाणिष्लेम ह 

पिन्नादिनामाक्ञाने ,„ २९९ | कञ्च्वुकादे देयम् अनसिदुरभायेयो पाणि णि हो भुन 

खीणा नामोच्वारे विशेष. खीणा श्रद्धे सिन्दूरादि देयम् ओ ध ० |पाणिहोमविधि १ 

सकल्पादौ विमक्तिविचारः २९९ छृष्णवणोदिनिषेध । ०५ |तत्र वज्यैकमौणि आ 

0 द [1 1. 1 © 0 यक्लोपवीतदानावदयकतां 
३ © & पाणिहोमे ग्रश्रादि | ् 

। 

म कमण्डटवादिपात्रदानम् ३०७ | पाणिडताज्नस्य विनियोगः 

नेणैय ,* ३०० | उपानच्छत्रादिदानम् ०७ | इतरेष पितृपा व 
सूचलोत्रजयायौ सम्या , ० २०७ | हतरेष चेष देयम् ३१४ 

सन्य °. १1. ७9 द् © © स्वणीदिभोज न 1 द् क जापस्तस्वानासञ्नाकरणम् ^ -। १४ 

आचमनविचार. ., ४ नपात्रदानम् ३०८ | छन्दोगादीना पाणिहोम 

विभ्रविसजनास्पाक् दानादि- व ५ न 

निषेध > ~> ९० देवाज्ञया पित्रचौ ~ . ३०८ | तच्चोपवीयेव दे ॥. 

श्राद्द नेवेयनिणैय, 
(र ड ०० पिच्रचोया विरोषः 

ध 
वपुम् क 9 1 १य् 

देवा्चचाक्रमः „+ „५, ३०० | तत्राभ्येकल्पना ४ । व क ना का परिवेष 

श्राद्धं दुभलएमविचारः 
४ ३ [..] एकब्ाद्यणपक्षे अ््यपात्रा 

| क्यम् क + 1, 3 ॥ 2.९५ 

षटि न - भपवित्रेणकडसतेन 
1 ७99 ०८ घरिवेषण म् कय॑ ८. ३१९५५ 



१२ निणयसिन्धोः 

विषयाः प्रषठकाः] विषयाः विषयाः ` पृष्ठाकाः 
आयसादिपात्रेण परिवेषणे गण्डषादिकरणे कांखपा्र खधावाचनम् „= ,, ३२३ 

दोषः. , ,„ ३१५| वर्ज्यम्,.. ,, = ३२० | पिण्डप्रवाहणम् , „=, ३२४ 
परिवेषणे पचिच्रपात्राणि... ३१५ | पिण्डदावनिणीयः ,,,, , ३२० | विप्रवि्जैनम् ,.. ... ३२४ 
द्व्यौ घृतादि देयम् ,,. ३१५ | शाखभेदेन व्यवस्था... ३२० | विप्रप्राथना ०. ३२४ 
द्व्यान्नोदकदाने निषेधः... ३४५ | पिण्डदानं कुत्र कवेव्यम्,., ३२० | पिण्डग्रतिपत्तिः ,.. ... ३२४ 
पत्त्यां विषमदाने दोषः... ३१५ | पिण्डदने.कुशादयः ,,, ३२१ |मभ्यमपिण्डप्राशननि्णयः ६२४ 
मोज्यपात्रे तिखनिषेधः , ३१५ अष्टाङ्गः पिण्डः +. ,.. ३२१ तीशश्राद्धे तीथे एव पिण्ड. 
हस्तदन्तलेह रुबणादिभोजने पिण्डादौ माषन्पिधः _ .. ३२१| म्रक्ष ,,. ३२४ 

दोषः क १५ पिण्डाथभन्नग्रहणविचारः ३२१ |गवादिभ्यः पिण्डा देयाः .. ३२५ 
ध्रतपातरे 6 4.88 पिण्डप्रमाणम् -“* .** ३२९१ | पयां रोगादिरयुक्तायां 
अपक तेरुपक्क च हस्तदत्तं तत्रकोदष्टशराद्धे पिण्ड- ‹ मश्षणे निणयः ` ,,, ३२५ 

्रह्यम् ,.. ० ३१६| अमाणम् व 
पात्रारम्भननिणैयः ,,, । ६ | न्दे तीं दश्च च पिण्ड- नु । ध 
ङ्ख्ठनियेकाने विदोषः ,.. ३१६ | भमाणम् . ˆ.“ *“* ३२१ | पिण्डदाने निषिद्धा; ' ` भूम ५ 7 पी ३१६ | महालये गयायरं च पिण्ड- व निषे +; ११६ पाणम् ३२) धाते पण्ड 
य ेतपिण्डभरमाणम्, - “"“ ३२१ |तो हिनापि वत्र; पि २२५ 
आपोकषने विशेषः =.“ ३१७ | महाख्याद्। पिण्डशब्द- क 
चिवाहतिनिषेधः,.._ -. ३१० भोगाः कथं करेष्यः = ३२१ [नि ादः" ३९५ 
भोजने रवणादि न पृच्छेत् ३१७ पठया पिण्डाः करणीयाः... ३२२२ (ति त १ 
अभिश्रवणीयमन्नाः ०, ३१७ पिच्ादिनामाक्ञाने पिण्डदाने ध व 
अश्नवस्सु विप्रेषु गायव्या- स | 

दिसुक्तजप' १, ०० २१७ पित्रादिपिण्डेभ्यः पश्चिमे "= श्रूदादिभ्यो 6 

निग्रियमाः माच्नरादिषिण्डा देयाः... ३२२ छशा मोजनके : ३१७ द्विजोच्छि भूमौ निखान० ३२६ 
अपेकषितायाचमे दोषः ०० ३१७ 

पङ्को परस्परस्पर 
प्रायधित्तम् 

अश्चुपातादि व्यम् 
उपधघातनिभमित्ते प्रायश्चित्तम् ३१८ 
विभ्राणां गुदखावे प्रायश्चित्तम् २१८ 

चिभ्रवमने प्रायधित्तम् ,,., 
श्राद्धविघे प्रायश्चित्तादि ,,, 
्राद्धविघे पुनः श्राद्धम् ,.. 
पिण्डदानोत्तरं वान्तौ ... 
पिण्डदानास्राग्बान्तौ ,.. 
दशौदौ वमने आमश्नाद्धम् 
श्राद्धविघ्रे पुनराबत्तिनिणयः 

वृषिप्रश्नादि ,.. 
्राद्धविरदोषे प्रश्नभेदः 
विकिरदानम् .. 
आचमचदान निर्णयः 
हृस्तश्चारुननिणैयः 

#@ क 

कषक ॐ 

83, 

। १8, 

अन्वष्टकादो खीणां पृथक् 
श्राद्धम् .. ... „र 

द भमु हस्तटेपादिनिणेयः 
नीवीविसजेनम् ,,. 
अञ्जनाभ्यज्ञने 
वासोदानादधि ,.. 
पिण्डपूजनम् 
पिण्डानां सर्वाज्ननेवे् देयम् 
अत्र सव्यापसव्ययोर्विंकल्पः 
पिण्डावघ्राणम् ,,, 
पिण्डोपस्थानम् ... 
आचान्तेषु उदक्छादिदानम् 
द्विजेभ्य आंशीर््हणम् .,, 
स्वस्िवाचनात्माक् पात्र 

चाख्न न कार्यम् 
पात्रचारर्न-केन कार्यम् ,.. 

३२० | खस्तिवाचनम् .,,. 
३२० | अक्षय्योदकदानम् 
३२० | देक्षिणादानम् +„, 

३१८ 
दढ १८ 

॥ 8, के # ॐ. 

२१८ 

३१९ 

२१९ 
३१९ 
३१९ 
2१९ 
३१९ 

२२० 
३२० 

#@9 9 

1 

$¢ 

० ३२३ | जासश्नाद्धम् 

३२२ श्राद्धदिने वेश्वदेवनिणेय ३२8 

३२२ निलयश्राद्धम् === ० २२७ 

निलयश्रद्धे पात्रामावे ... ३२७ 
३२३ निलयश्राद्धस्य प्रसङ्गसिद्धिः २२७ 
३२३ | च्राद्धे एकादरयादौ मोजन- 

यः २८ 
। । 1 श्रद्धे कृते दिवैव भोक्तव्यम् ध २८ 
३२३ | तद्वने परपाकसेवननिषेधः ३२८ 

कके # 8 8 

, ३२३ | श्रद्धदोषभोजनेस्य 
२३ कचिन्रिषेधः ... ,., ३२८ 

३२३ | ्ाद्धावशिष्टभोजने निषेध ३२८ 
३२३ |अस्यापवादः „०. ३२८ 

श्राद्धकत्रौ ताम्बूखादि वज्यम् ३२८ 
३२३ | श्रादिने गृहे शूद्रं न 
३२२ जयेत् ००» ३२८ 

३२३ नष्धाजुकल्पाः ०००. ००० ३२८ 

३२३ तत्र विप्राखाभे द््भबडुः ,.. २२५ 
००० ,३२द 

ॐ 

9 

४ 9९,. 



विषया पाका" 
आमश्राद्धं न्न कार्यम् ३२८ 
द्रस्य राद्ध पक्तनिषेधः ३२९ 
म्रताहादौ जमश्राद्ध न 

कार्यम् . ,. ३२९ 
आम कियसपरिमित देयम् ३२९ 
आमश्राद्धविधि ३२९ 
आमश्राद्धे पिण्डदाननिणेय ३२९ 

क ® 

आमश्राद्धे उहविचार ,,, ३२९ 
आमश्राद्धे वञ्य॑कमौणि .. ३३० 
द्यूदस्य आमश्रद्धविधि ३३० 
आमश्राद्धाद्. काट ,,, ३३० 
हिरण्यश्राद्धम् ३३० 
हेमश्राद्धे पिण्डदानपदाथा ३३० 
पिण्डदाने विकट्प ,., ३३० 
देमश्राद्ध शुदे कथ कार्यम् ३२३२५ 
हेमश्राद्धे वज्य॑कमौणि ,, ३३१ 
हेमश्रद्धे मच्रेह* कारश्च 

पूर्ववत् . ५० ३६३१ 
आ्रद्धीयस्य हेमादेकडधसय 

विनियोग ~. ३३१ 
आमादो शूद्राछ्छन्धे निणैयः ३३१ 
दूदासराक्षान्नदेमीद्यामाद्य- 

निणेय, ... ०० ३३१ 
साकलिपिकश्रद्धम् ,.. ३३१ 

साकल्पविधो वज्यकमौणि ३३१ 
"2 साकट्प- 

धिरेव ¢ ,, ३३१ 
विवाहाचूध्वं सपिण्डाना 

पिण्डनिषेध ०, ३२१ 
अस्यापवाद्, पूर्वमुक्त ,, ३३१ 
अनधिकादिभि, साकूलिपि- 

कविधि „ , ३२१ 
श्राद्धेयन्तारक्तो अुकष्पा ३३२ 
श्राद्ध भोजने प्रायशित्तम् ३६२ 
सस्कारेषु भोजने प्रायध्ि० ३३२ 
नवश्राद्धेकादशाहादौ भोजने 

प्रायश्चित्तम् „ . ३३२ 
आमहेमसंकद्पश्नाद्धेषु भोजने 

मायश्चिच्तम् ०० 2.३२ 
यलयादीना आ्ाद्ध भोजने 

निषेधं , ००० इ्रेर् 
दीद. भोजने प्रायशध्ित्तम् ३३२ 
त्षयाहुश्णद्म ००» २३२३ 

तस्स्वरूप् -,.. ०० ३३६३ 
$ दि सिम अनु° 

विषयानुक्रम | 

विषया पृष्ठाका 

सरततिथिनिणैय ०० ३३३ 
अत्र चान्धमान ज्ञेयम् . ३३३ 
मख्मासम्रते सोर मानम् ३३३ 
प्रतिसावत्सरिक केन कायेम् ३३३ 
सावत्सरिकाकरणे दोष ३३३ 
तत्र पार्वणेकोदिष्टयोर्विचार. ३३३ 
अचर देशाचार्वश्चषधसैश्यव० २३३ 
संन्यासिना ्रद्धनिणय ३३३ 
समरामथताना श्राद्धनिणैय ३२४ 
ज्येष्ठभ्नातु कनिष्ठेन कतैष्यम् २३४ 
कनिष्ठस्य च उयेष्ठेनैकोदिषट 

कायम् ० ३३४ 
अपुच्रपितृव्यसय श्राद्धे नि० ३३४ 
पठ्याः कनैष्वे श्राद्धनि० ३३४ 
अपुत्रश्रताना कि कायम् ३२४ 
एकोदिष्ट केषा क्रार्य तन्निणैय ३६४ 
क्षयाहद्धैषे निणैय =. ३३५ 
तन्रैफोष्ि तिथिनिणेय ३३५ 
पार्वणश्राद्धेः तिथिनिणैय. ३३५ 
प्रयाठ्दिकश्चाद्धे तिथिनिणेय. २२५ 
दिवा विधे रात्रावपि श्राद्धम् ३३६ 
श्राद्ध विना सूताहातिकमे 

दोषः ८ ° ३३९ 

्रहणदिने श्राद्धप्राप्षो .* ३३६ 
मलमासे म्रल्याडिद्कनिणेय. ३३७ 
दक्षं वार्षिक चेत्तन्निणैय ३३७ 
एव मासिकादिश्रादधमपि ३३७ 
श्रताहे वृषोत्सग उक्तः. ३३७ 
उद्धश्राद्धनिणेय ३३७ 
वर्ष॑त्रयपर्न्त श्राद्धमोजने 

निषेध . ६ 

क्षयादान्ञाने निर्णय. 
श्राद्धुविघे निणेय 
तत्र निमन्नितविभस्यारौचे 

भ्रा्ते निणैय ० ३३८ 
श्राद्धकर्वुरारोचप्रासो निर्णय*६३८ 
श्राद्धारम्भनिणेय, == ३३८ 
दातुगहे मरणादौ निणैय ३३८ 
चिमरेषु युञ्जानेषु सूतके प्राप्ते ३३८ 
दातुर्भोक्तुश्वारोचे प्रापे ,.. ३३८ 
तत्र भोक्तुरेव प्रायश्चित्तम् ३३९ 
आदोचमध्ये श्राद्धं प्रासं चेत् ३३९ 

दरौदिनियकमेरोपे उप- 
चासप्रायश्चित्तस् ,० ३३९ 

| 8.0, 

## > 

२३७ 

३२७ 

३२८ 

1 

९२ 

विषया प्ष्टाकाः 

सूतकादि विश्न चेच्छ्राद्ध कदा 
कतैव्यम् ... ०, ३३९ 

भायौरजोदशेने ,,* ३२३९ 
तत्रे दशेश्राद्धनिणैय* ,,, ३४० 
महार्ययुगादिश्राद्धनि्णय ३४० 
जाब्दिकश्राद्धनिणय . ३७० 
अपुत्रस्य भार्यारजोदक्षैने ३४० 
गभिणीसूतिकादीना निणैय ३४० 
अनुपनीतादे श्राद्धाधिकार, ६४० 
अन्वारोहणे निर्णयः ,. ३६४१ 
एककाले श्रताना कतव्य ३४१ 
स्वामिसेवकानामेकसमय- 

मरणे ,, ०० ३४१९ 
पल्यासह खीमरणे ,,= ३४१ 
भर्तराश्नोचमध्येऽन्यदिने 

सीमरणे „= ३४२ 
भत्रारोचोत्तरमन्वारोहेणे ३४२ 
देशान्तर्रतमन्वारोहणे ३४३ 
मत्रौशोचमध्ये पुथक्तितो वा ३४द 
भत्रासोचोत्तर शतो तु... ३४३ 
अन्यसपिण्डासओेचमध्ये विदेश- 

श्टतान्वारोहणे .-. ३४द् 
अन्यकाटेऽन्यतिथावन्वारो- 

हणे नणय. ००» ३.६३ 

सहगमनश्राद्धे पाकनिणय ३४द् 
अत्र श्राद्धे सुवासिनीभो- 

जनम् , , ०० ३४३ 
श्राद्धसपते निर्णय. . ३४३ 
तत्र पिच्रोततिथ्येकस्वे .,. ३४३ 
पार्वेकोदिषटयो सपाते ३४३ 
एककारश्छरताना श्रष्धनिणय २४४ 
एकस्मिन् दिनेऽनेकश्राद्धमासो 

कतनिणैय „ „ ३४४ 
युगपन्मरणे निर्णयः ,, ३.४४ 
निलयनेमित्तिकदलीदिप्राो 

निणैयः ,,, ० ३४४ 
अस्य दवताभेदादपवाद्ः ३४४ 
श्राद्धाङ्गतपणनिणेय ,, ३४७ 
परेदयुस्तर्पणेऽङृते दोष ,,, ३४४ 
तिखुतपेणे निषिद्धकार ३४५ 
श्राद्धदिने नि्यतर्पणे तिर- 

1 ०७० क 9 

प्रयन्दे श्राद्धे परेदयुस्तषैणः 
सुच्छम्. ५० = =*०,-३.४५ 

निणः # 
क @ $. 



१४ 

विषया 

मदारुये परेद्ुस्तपंणम् ,. 
अन्वष्टक्ये सद्यस्तपंणम् . 
तीथैश्रादधेः दशेत् 
माव्याद्यन्वष्टकादावन्ते 

तपंणम् ,, 
अनिकश्राद्धसंपाते तपंण- 

निणय 
श्राद्धाङ़ तर्पणचिधि 
मन्वाद्यादो त्पणनिणैय, 
तिरूतपणरिषेध, 
अत्रापवाद्" 

9.2. 

| १॥। 

कै कै । ॥ 8 । 

# ॐ 

[ १. # 

पषटटाका 

निणैयसिन्धो. 

विषया पष्क 

३४५५ | अविभक्तानां वेश्वदेवनिणैय" ६५७ 
३४५ | बिभक्ताविभक्ताना बद्य- 
३४५ यक्ञादिनिणयः 

देवपूजाया विकद्प 
(11 2५ ७ 

„ ३६५७ 
३४५ | दद्रीय्रहणादिश्राद्धादौ निर्णयः ३५७ 

२७५ 

२४९ | काम्यदानादि अनुमा 

३७६ 

अविभक्तानां युगपत्तीथ- 
[५९ 

प्राचो निणेय, ०, ३५७ 
( ३५७ 

विभक्ते पृथक् सावत्सरिक 
कायम् ,,, ३५७ @ ओ 

३४१ वप्र 
तिखाभावे तपणे सुवर्णादि ३४६ चिभक्ताना पित्रोर्वषेपय्त 

श्राद्धादिष्छियानि्णेय, २५७ 
बृद्धिश्राद्धनिणय ००» २४६ तीथश्राद्धनिणय ००० द 

वृद्धिश्राद्धनिमित्तानि „° तत्र यात्रायां सपतीकेनैव 
बृषोत्सगीदौ बृद्धिश्राद्ध वजय ३४७ गन्तच्यस् = २३५८ 

बर्धिश्रषद्धकारमाह ““ ३४० | प्रायश्ित्ताथयात्रायां पली- 
अत्राधिकारिण "„ ३५० | रहितो गच्छेत् „, ३५८ 
जातकमौदो बृद्धिश्राद्धनिणैय-३५० | विधवाया युत्रा्यनुक्या ३५८ 
साभ्भिकख जीवपिपितुरधिकार,३५० | ती्थयाच्राबिधि, ,० ३५८ 
समावतेनादौ बृद्धिश्राद्ध- या्राकारे वपनविचार २३५८ 

निणेय, ,= „= ३५० | गमनाद घृतश्रादनिणैय ३५८ 
प्रथमविवाहे वृद्धिश्राद्ध तीथौव्मलयागमने धृतश्राद्धम् ३५८ 

निणेय" ०० ३५१ | श्राद्धोत्तर गमनभ्रकार ३५८ 
पितुरभावे बृद्धिश्र्धाधि- अन्यद्वारा यात्राकरणे फलम् २५९ 

कारिक्रम ., ३५१ | यात्रामध्ये आरौचे रजसि 
जीवत्पिकृकस्य विरोष .,= ३५१ | वा प्रात ०, ३५९ 
कमाङ्गबृद्धि.श्राद्धयोर्निणैयः ३५२ | यात्रामध्येऽन्यतीथप्राप्तौो ३५९ 
नान्दीश्राद्ध कतेव्यम् 

बद्धो कुशस्थाने दवौ. ,,* 

बृद्धिश्राद्धे विप्रसंख्या ,,, 
अन्न विप्रारामे सियो 

भोज्या 
बृद्धिशाद्धे पिण्डा्मोकरणे 

निणेय, ,,, 
अत्र संकल्पे विदोष .. 
बृद्धिश्राद्धभ्रयोगक्सः ,,, 
वृद्धिश्राद्ध वेश्वदेवनिणैय 
अत्र श्राद्वाङ्गतपंण व्यम् 
जीवयितृकश्राद्धस् 
पितामहे जीवति सति ,., 

जीवत्य ्राऽन्वश्कादौ श्राद्धं 
न कार्यम् . त 

निमक्ताविभक्तनिणैयः ,, 

ॐ कैम 

३५२ | वाणिञ्या्र्थं गते तीरथग्राक्षे ३२५९ 
३५२ | मागयन्तरे तीर्थभराक्षौ . , ३५९ 
३५२ | यात्राया द्विभजने निणैय ३५९ 

यानादिना यात्राकरणे ,,, ३५५९ 
३५२ | मार्गान्तरा नदीप्रासौ ,, ३५९ 

२३५२ | तीथध्राथनामन्ना 
२५३ 
३५३ 
२५३ 

तीर्थप्राप्तौ खण्डन कार्यम् ३५९ 
,० ३५९ 

तीर्थे उपवाससुण्डन निपीय, ३५९ 
कुरक्षेादिषु युण्डनोपवास- 
 निषिध,. ३५५९ । 89. 1 

२१२ | दृशमासोध्व पुनसतीर्थभरासौ ३६५९ 
३५६ | तीर्थ निविद्धदिनेऽपि क्षौर- 
(क मावश्ष्यकम् ॥ ०० ३५९ 

वपने कयम. @ 9 ३५५९ 

३५ सधवाना भयागे वपननिर्णयः ६० 
३५६ । यत्ना तीर्थं वपननिणैयः ` ३६० 

विषया पुष्ठाका 
जीवत्पितृक्रस्य चपननि्णय, ३६० 
पराथयात्राया फलम् ... ३६० 

प्रतिङृतिद्वारा तीर्थ सान. 
फलम् ° ००० २६० 

तीर्थऽचिरम्बेन श्राद तर्पण 
च कार्यम् „.„ ३६० 

तीथैबिधो कारुनियमो न॒ ३६० 
आोचेऽपि ती्थभ्राक्षो ,.. ३६० 
मर्मासे तीथश्राद्धादिनि्ण ०३६० 
आकसिकतीथेभ्राप्तो ,., ३६० 
तीर्थश्राद्धे चजञ्यंकमौणि ३६० 
तीर्थश्राद्ध पक्कान्नादिना ,.. ३६१ 
पिण्डद्रव्याणि व 
पिण्डानां तीथ भरक्षेप .. ३६१ 
सपुज्रविधवया तीथनिधिर्नं 

कार्य. ४९ 
संन्यासिना तीर्थनिधि.... 
तीर्थे प्रतिभ्रहनिणैय 

इति तीर्थश्राद्धविधि. । 

३६१ 
२६१ 
३९१ कै 

अथादरौचप्रकरणम् । 
तत्र शावाशोचम्  *, ३६२ 
पाताद्लौचम् . ,. ३६२ 
सप्तम्मासादिजनने पूणौ- 

रोचम् ,, = ,,. ३६२ 
जातारोचे बिप्रादीना दिनि- 

सस्या ,. - === ३६२ 
पुत्रे जाते मातापित्रोः स्रान- 

निणैय ,, ०० ३.६२ 
कन्योव्पत्तौ स्ाननिणेयः २६२ 
सर्ववणौना सूतिकाड्ुद्धि- 

निणेय . ०» ३.६२ 
सूतके ससर्गनि्णय .. ३६२ 
सूतिकाया. कमौधिकार- 

निणेयः . ० ६६२ 
्रथमषष्ठदश्मदिनेषु जात- 

कमांद्यधिकार = ३६३ 
सपिण्डादीनां मृतके निणय,२६३ 
मताशोचम् ,. ०० ३६४ 
जाक्स्रते गरतजाते वा . ४० ३६४ 

¦ नाख्च्छेद्नासपाङ्दिद्युमरणे ३६४ 
नारूच्छेदनोर्ध्वं दशाहमध्ये 

` "दिञ्ुमरणे, निय. -- उष 



विषया पृष्टाका 

नामकरणास्माक् शिश्युमरणे ३६५ 
नामोत्तर दन्तोत्पत्ते, प्रार् 

शिष्टमरणे ,.. .. ३६५ 
दुन्तोत्पस्यनन्तर त्रिवषौ- 

स्प्राङ्मरणे ,.. ,,, ३६५ 
त्रिवर्षोरध्वं छृतव्वूडे शते ,. ३६५ 
प्रथमवर्षादौ कृतव्वूडे गते ३६५ 
दद्ररिश्युमरणे .. . ३६६ 

तरिवर्षोध्न शद्रशिशो मृते ३६६ 
अनूढमाय दादे सृते ६६६ 
कन्यामरणाश्चौचनिणैय ३९६६ 
पिवृगृहेऽनूढाकन्यारनसरा- 

मरणे ॥ ३९६ 
अनुपनीतश्रताना दाहादि- 

निणैयः == , ३६७ 
यहाश्ोचे पिण्डदानविधि ३६७ 
रिद्यरक्षणम् ,, ०. ३६७ 
बाटरक्षणस् ०० -= ३६७ 

कुमारटक्चषणम् 9७ (7१, ३७ 

पोगण्डलक्षणम् ,,. ३६७ 
एतेषा श्रताना क्रियाविधिः २६७ 

® # @ 

स्रीणायुद्रादाद्माङ्श्रताना 
पिण्डदाने ० ,„ ३६८ 

जालयारोचम् ,. ,. ३६८ 
तन्न विप्रादीनां दश्चाहादि- 

निणैय, . . ३६८ 
पित्रादयो महाशुरव 
खीणा पतिरेव गुर् ०, 
सपिण्डाना रक्षणम् .. 

३६८ 
३६९ 
३६९ 

समानोदकरुक्षणम् ,,. ३६९ 
सगोन्ररक्षणम् .. ,, ३६९ 
खीलुद्रयोरविवाहोध्वं जालया- 

दौोचम् ,,. .. ३३९ 
अरोचसकोचे निणेय , ३६९ 
सर्ववणानां दशाहादेव शुद्धि ३६९ 
पूणौशौोग्व स्परौनिर्णय. . ३७० 

दत्तक्रीतादिपुत्राणामाशोचम् ३७० 
उयभिचारिणीषु सपिण्डत्वा- 

दिनिणेय ,०, ३७१९ 
अनौरसेषु पुन्नेषु ०, ०, ३७१ 
युनभूषु खीषु . ३७१ 
अन्याभरितस्लीणामारोचम् ३७१ 
परपलीसुतानामाश्ौचम्, ३७१ 

विषयानुक्रमः । 

विषया पुष्ठाका 

न्तके सते पूर्वापरपित्रो- 
राशोचनिर्णय . ३७१ 

दत्तकसापिण्ड्यभम् ३७१ 
पवोपरभच्रा रुत्पन्नपु्यो ३७१ 
ऊटकन्यानामान्षो चम् . ३७१ 
ऊटकन्याया पितृगृहे ग्रसते 

मरणे च ,=„ . ३७१ 
मातापिन्रोरात्लोचम् ... ३७१ 
आ्आतुराशोचम् ३७१ 
परस्पर आतुभगिन्यो ३७१ 
आतृभिन्नानामारणेचम् ३७१ 
पतिगृहे प्रसवे ३७२ 

कन्यातौ पित्रो „ ३७२ 
ग्रामान्तरे कन्या्रतो पित्रो ३७२ 
शधश्रूश्चद्युरयोमैरणे .. ३७२ 
भगिनीमरणे ड, 9०99 1 ७२ 

मातुरख्मातुखान्योमैरणे ३७२ 
पित्रो" स्वसरि तायाम् ३७२ 
सोदरमरणे ३७२ 
पिन्नोमैरणे खीणामालोच- 
नणय ०० ०० ३७ 

तच्र पित्रोर्मैरणे ऊढकन्याया, ३७२ 
भ्रातुभगिन्योरन्योन्यगरह 

मरणे 3 ३७२ 
ञ्रातृभगिन्योः परस्परमरणे ३७२ 
पुत्र्या पितृच्याशोचम् .. ३७२ 
मातामहादीनां मरणे ... ३७२ 
स्वगृहे परमरणे ३७२ 
बन्धुत्रयमरणे ,.. .. ३७२ 
स्वद्पसबन्धयुक्ते खते ,.. ३७२ 
दौोहिज्नभागिनेययोशश्षोचम् ३७२ 
मातुखादो सनिधिविदेरयो- 

ॐ कक ॥ 8 0 8) ते 
श्रोत्रिये खगृहे सते ... 
चरत्विगविषये 
न्धुन्रयनिणैय, छ 

पितृष्वखादिकून्यानाम् ,,, 
जामावृमरणे . . 
शारुकमरणे ५० „^, 
असपिण्डे स्वेदमनि खते 
विजगृहे श्वशुद्धपतितादिषु 

गतेषु 

३७३ 
३७३ 
३७३ 
३७३ 
३७६ 
३७३ 
६७३ 
३७६३ 

| 80) ॐ 

३७द 

३७दर 

क 9 क | 8 ॥ | 

‡{. दववुषितगृहद्यद्धि, 

१५५ 

विषया पृष्ठकः 

ग्राममध्ये शव सिष्ठति चेत् ३७३ 
दे पश्वादो खते „ ३७३ 

कियाकतैरारेचम् ,, २७४ 
युधे खतस्याद्ञोचम् ,०* २७४ 
स॒द़धिदष्रयादिभिदतानाम् ३७४ 
गोचिभ्रपार्ने खतानाम् ३७४ 
शख विना पराद्युखहते ३७४ 
राक्ता वध्ये हते...  , ३७४ 
क्षतेन श्रते ०० ३७४ 
शखाघते ज्यहोर्ध्वं श्रते ३७४७ 
क्वस्य स्पर्ञो आरच ,, ३७९ 
संसर्गाच कमौधिकार ३७५ 
निहरणाद्याशोचम्  ,* 
निर्हरण निना तदृन्नादाने 

तद्रुहवासे च 3४ 

३७५ 

३७५ 
श्ठुतिभ्रहणेन निहार ,,* २७५ 
विजातीयनिहौरे „= ३७५ 
सोदकनिहैरणे ,ज = ३७ 
प्रेताखकरणे ,., ,== ३७५ 
धमौथैमनाथाहरणे क्िया- 

करणे च॒ ,८, ,, ३७५ 
ब्रह्मचारिणः शववाहादि- 

करते प्रायश्चित्तम् .,* 
समोत्छरष्टवणोनुगमने 81, 

३७५१ 

३७५ 
हीनवणैसयं दाहादिकरणे ३७६ 
रोदने आक्चोचनिणैय ,, ३७६ 
तत्र समोत्तमवणेयो, ३७६ 
हीनवर्णेषु „= „० ३७६ 
विप्रख क्षत्नियविषये ... ३७६ 
क्षन्रख वेशयेपि ,०  .* ३७६ 
विप्रादीना ह्ुद्धे ,. ज ३७९ 
शूद्रस्य शूद्रे ,. ३७६ 
सपिण्डाना रोदने निर्हरणे च३७६ 
आरोच्यन्नभक्षणे ३७६ 
आसतो चान्नभश्षणे प्रायधित्तं ३७६ 
दासाच्याशौचम् ,., ० ३७६ 
दत्तदासीनां स्वामिषपिण्ड- 

मरणादौ „५ „० ३७७ 
पञ्चदश दासभेदा- ०, ३७७ 
रारो जनने भरणे वा निर्णय.३७७ 
आहिताभ्ेदौहादिनिणैयः 
अतिक्रान्तासौचम् „० ३७७ तश्रादौषदमच्ये जलेनतेशनिर ७७ 



१६ 

विषया पुष्ठाकाः 

देशान्तरे अतिक्रान्ताश्ौचे ३७८ 
दुरदिनमध्ये श्चुत चेत् ,, ३७८ 

दश्होध्वं मासन्नयपर्यन्त 
श्चुत चेत् # 

षण्मासपर्यन्त श्ुत चेत् ३७८ 
नवभासपर्यन्त श्रुत चेत् ३७८ 
तदूध्वं शुत चेत् ३७८ 
जननेऽतिकान्ताद्ोचनिणय ३७८ 
अतिक्रान्ते आपदनाप 

स्यवस्था १०० ३७८ 

देशान्तरे इह्ीबादिश्रतौ ३७८ 
देक्षान्तरलक्चषणम्  ..* ३७८ 
देश्रास्तरे मातापिन्नोमैरणे २७८ 
खीपुसयो परस्पर मरणे ३७८ 
सापल्मातुराशोचम् ,, ३७८ 
हीनवणसापल्मातृषु खतासु २७८ 
आशोचसपाते निणैय ३७८ 
तत्र जनने जननाशौच ,, ३७८ 
शरावे दावाशोचे „, ३७८ 
सूतके शावाशौषवम् ००, ३७८ 
शावे सूतकम् . ०० ३७८ 
एकदिने सम न्युनमधिक 

चा प्राक्त चेत्  ... ३७८ 
स्वल्पारोचे दीधीशोचम् ३७९ 
दीघौशोचे सख्वत्पाकोचम् ३८० 
जननमरणाशोचस्य गुरुत्वम् ३८० 
द्शमेऽहनिआशोचान्तरपाते ३८० 
पित्नारोचे मात्रारोचम् ३८१ 

रमे पित्राश्ोच 

मात्रा म् ३८१ 
अन्वारोहणे विदेष . ३८२ 
भर्त॑रा्नौचोत्तरमन्वारोहणे ३८२ 
आरोचापवाद्, पञ्चधा , , ३८३ 
तत्र कवैत = „ ३८३ 
यलयादीनामाशशषौचाभाव २३८३ 
बह्यचारिणा पित्रोरन्यकसं 

कायम् ,.. = ३८३ 
सभ्यादिरोपाभाव ... ३८३ 
जह्यचारिणोऽन्व्यकमाकरणे 

आद्लोचाभावः .. ३८३ 
समाववैनोत्तर ज्यहाौचम् ३८४ 
दुभिश्षाद्यापद्धतानामाश्ोचा- 

भाव ००, ३८४ 
कमेत आोचम्  ,,, ३८४ 

॥ 88 । 

नि्णैयसिन्धो, 

विषया पुष्ाका 

त्र सत्रिबत्यादीनामादोच ३८४ 
कार्वादीनामारोचाभाव, ३८४ 
राजादीनाम् ३८४ 
्तयक्षविवाहादिषु आरम्भो- 

र नारोच .„ ३८४ 
आौचेजकस्िकतीप्र्तो ३८७ 
दीक्चावता जपयूजानुष्टनादा- 

वान्ञौचाभाव ,, ३८४ 
सूतरकिन पूजाविकार * ३८४ 
भ्रोतकर्मणि विरोष ३८४ 
कस्विजामारौचाभाव .. २८५ 
तरापुरुषदानादौ दोषाभाव ३८५ 
अन्नापवादान्तरम् ३८५ 
श्राद्धादो विरोष „ ३८५ 

स्मार्ताभिहोमे सूतकामाव ३८५ 
आरोचे पञ्चमहायन्ञनिषेध ३८६ 
संभ्यादीनामपवाद ,„ ३८६ 
सूतके सथध्याविधि ., ३८६ 
हणे आश्लाचापवाद ३८७ 
भोजनकाडे अश्युचिभेवति 

चेत् ००४ ००० ३८७ 

द्रग्यत शुद्धिनि्णय ,,, ३८७ 
तत्र ख्वणादिद्धव्ये ,, ३८७ 
पण्यद्रव्येषु नारौचम् ३८७ 
सत्रे आमाज्नादो दोषाभाव ३८७ 
उभाभ्यामःपरिक्ञाते सूतके ३८७ 
विवाहोस्सवादिषु सूतके ३८७ 
पुस्तकद्युखि ०० ७०, ३८७ 

ग्रतदोषत द्धिनिणैय, ३८७ 
तत्रात्मघाते ,., ३८७ 
पतितान खताना दाहादि. 

निणैय # ० ३८७ 

चाण्डारादिभ्यो मरणे ३८८ 
पतितानामन्यकर्मकरणे 

प्रायशधित्तम् ००» ३८८ 
अ(त्मलयायिना क्रियाकरणे 

प्रायश्चित्तम् ००, ०, ३८८ 
आहिताक्ेरविरोष „ , ° ३८८ 
भ्रमादमरणे त्वाश्ोचं न,. ३८९ 
सपंहते शृते विशेष ,,, ३८९ 
मरणनिमिन्तदानादि ,.. ३८९ 

तच्र व्याघ्रेण निहते निर्णय. ३८९ 
सपेदष्टे म २, ३८९ 

शाकरिन्यादिमहेरैते ,, 

विषया 

राक्षा निहते निर्णय ,... 
चौरेण निहते 
राय्याग्रते | 
शौचहीने खते ,, . 
सस्कारहीने शते ,, 
अश्वहते 

ॐ # निः 

# कक 

0 
छना हते # 
सूकरेण हते ध ` 
कृमिभिखेते 9 
बरृक्षहते 8 
श्णङ्धिणा हते ८ 
शकटेण हते + 
ष्गुपातसते 3; . 
अभिना निहते 99 > > 

द्परूणा निहते 
राखेण निहते ,, , 
अरमना निहते ,; ०. 
विषेण सते + 
उद्वन्धनेन ते ,, 
जेन श्यते + 
विषूचिकाण्ते ,; . 
कण्डान्नकवरेः स॒ते ,; 
कासरोगेण शते ,, 
जतिसारण्रते 0 

विद्युस्पातेन खते ,; 
अन्तरिक्चते ,, 
अस्पररयस्पर्शिनो श्रते, .,“ 
पतिते शते 
अपल्यरहिते सते ,, 
सिया अन्वायेहणे ,, 
वेघमरणे ५. 
तीर्थं मरणे वि 
करो खीणां सहगमनम् 

अर. भ 

प्रयागादो मरणे दश्चाहा- 
द्रोचम् 

अनशनादिश्तानाम् 
मरणान्तभ्रायश्ित्ते ,,, 
आरमहादीना वत्सरान्ते 

98 । 

@ ® 

ओध्व॑देहिकम् .* 
आात्मघातादिप्रायध्चित्तम् 
नाराघ्यणलद्धिः 
पतितोदकविधिः 

पाका 

३८९ 

३८९ 

३८ ९ 

३८९ 

३८९ 

३८ ९ 

३८९ 

३८९ 
३८९ 

२८९ 
३८९ 

३८९ 

२८९ 

३८९ 

३८९ 

३८९ 

३८९ 
३८९ 

३८ ९ 

३८९ 

३८९ 

३८९ 

३८९ 

२८९ 
३८९ 

३८९ 

३८९ 

२८९ 
३८ ९ 

३८९ 
२३८९ 

३८९ 
२९० 

३९० 

३९१ 
३९१ 
३९१ 

३९२ 
३५३ 
२९४ 
९४ 



विषया पुषठांकाः 

नारायणवबदिप्रयोग . ३९४ 
अत्र सपहते त॒ विदोष ,, ३९४ 

उद्कण्ते बिरोष  ..`३९४ 
नारायणवबलिकतैराक्षोचम् ३९४ 
व्युच्छिन्नसंततिते विशेष ३९४ 
अपुत्रस्य नारायणबि, , ३९४ 
विधानादा्ैचाभाव .,, ३९५ 
बह्मीभूतयतिसस्कारनिणय. ३९५ 
यतेनीरायणबलि ,. ३९५ 
करतजीवच्छरद्धे शते निण० ३९६ 
आहिताभ्चो भ्रोषिते खते नि०३९६ 
अस्थ्याद्यखामे पारादयादि- 

दाहचिधि ध 

पाराशविधिद्रव्याणि ३९६ 
इद निरथ्चेरपि ३९७ 
भ्रोषितस्य द्वादशब्दातिकमे' २९७ 
देशान्तरश्तसय दिनानज्ञाने 

सस्कारका्टे ०» ३९७ 

आहिताभ्यादीनामाश्षोच- 
निणेय ३९७ 

तत्र गृहीताकौचानां निणैय. ३९७ 
अगरहीताशशोचाना निणय ३९७ 
अतीतसस्कारे आशोचनि्ण ०३९७ 
म्रेतसस्कारकार „ , ३९८ 
प्र्यक्षश्षवसस्करेनिण० ३९८ 
आचोचमभ्ये शवसंस्कारि,) ३९८ 
आश्ौचोत्तर सस्कारे ,, ३९८ 
अस्यापवाद् ,, ३९८ 
साक्षात्सस्कारे ०, ३९८ 
अतीते अस्तादि वज्यंम् ३९८ 
निषिद्धकारे दाहे दानादि ३६९८ 
छत ध्वैदेहिके जीवन्नागच्छति 

३.९६ 

नचेत् ०, ३९८ 
र 

अग्रतस्य दाहादो खीसह- 
गमने ०० ३९८ 

सर्प॑संस्कारविधि,  ,,, ३९९ 
नागबलिचिधि ० ३९९ 
जीवतोऽन्यकमीसोचम् ,, ३९९ 
घरस्फोरविधि ००७ धे 

पतितसम्रहविधि = ४०० 
कृतघटस्फोटस्य पुन, संम्रह- 

८ ००५ ०० 
पतिताना चरितव्ताना 

पुरिरहु ० =+ ४० 

विषयानुक्रमः । 

विषया पष्ठाका 

अन्दयक्मसाधारणदिधि ४०१ 
तच्राधिकारिण प्रागुक्ता ४०१ 
सर्वाभावे धर्मपुत्र ४०१ 
योऽभरिद स दशाह र्यात् ७०१ 
आसन्नमरणे दानानि ,., ४०१ 
तत्र मोक्षघेयुदानम् . ४०१ 
ऋणधेनुदानम् ,., ४०१ 
पापघेनुदानम् „ „ ४०१ 
मरणस्य पुण्यकार ,„ ४०१ 
वैतरणीधेनुद्ानम् ४०१ 
उत्रान्तिषेनुदानम् = .* ४०१ 
द्डादानानि .* ०५ ७०१ 
तिरूपात्रदानम् ०> ७०१९ 
मरणकाछे पुण्यमन्नश्रवणम् ४०२ 
अष्टा दानानि ,. „+ ०२ 
कतुरधिकारप्रायश्ित्तम् ४०२ 
मुमूर्षोर्मधुपकंदानम् .,. ४०२ 
दुमैरणे निणैय , , ४०२ 
दयूदरेण दग्धे प्रायश्ित्तम् ४०२ 
अस्प्रदयस्पदशं प्रायश्चित्तम् ४०२ 
ऊर्वच््छिषटे सृते प्रायश्चित्तम् ७०२ 
खद्राया मरणे प्रायश्चित्तम् ४०२ 
रात्रो प्रेतदाहे निर्णय, ४०३ 
रत्नौ वपननिणैय ०३ 
प्रेतस्य वपननिर्णय, ६०३ 

आदोचान्ते पुनर्वपनम् ,, ४०३ 
राऽयुषिते प्रेते प्रायधित्तम् ४०३ 
साञ्नेमरणे विदोष. ४०३ 
वि च्छिन्नश्राताम्चे प्रेताधान ४०३ 
अन्यरणीनां नारोनिणे० ४०३ 
वुच्यादिनाऽञचिनारो 5; ,^ ४०३ 
पंलीमरणेऽप्येवम्  ,, ४०४ 
प्रथमाया जीवन्त्या द्िती- 

याया भरताया दाहनिणे०४०४ 

| १6 । 

द्पल्योमैध्ये प्रथमश्रतस्य 
दाहनिणय „ ४०४ 

पश्चान्म्रतस्य दाहनिणैय ४७०४ 
अपलीकस्याधायम्र् ,., ४०५ 
विधुरस्य दाहाभ्चिनिर्णय ४०५ 
विधवाया दाहाञ्चिनिणेय ४०५ 

ब्रह्मचारिणो दाहे निणैय ४०५ 
उनतत्तपनाभ्भिरक्षणम् *. ४०५ 
दाहे निषिद्धाः ९ ४०५ 

१७ 

विषया पष्क 

दावनिह्ैरणे दिङ्नियम ४०५ 
निहैरणप्रकार ०५ ०य् 

दरावसस्कारविधि ००५ ४०य् 
आहितास्नो विदेश्धरते दाह- 

निणैय ) ०० © (3 

साय्रेदाहे पान्नन्यासादि ४०६ 
रवेऽभ्चिदानमन्न „ ७०६ 
उकत्छान्तिकारे षर पिण्डदान ४०६ 
म्रेतस्य स्ानवखारुकरणम् ४०७ 
म्ेतस्य वपनम् ००» &०७ 
नरूदानुरेपनादि  . „* ४०७ 
न्म मतो न दग्धव्य ,,. ४०७ 
सदोष प्रेतो दाह्य ,,„ ७०७ 
दाहकाङेऽभचिनारो निणेय. ७०७ 
पणेडारदाहाभिनारो ,, ४०७ 
पणरारद्रधे तदेहखाभे,, ४०७ 
दृपलयाररकृदा खता 3; 9०७ 

उदकदानविधि ,०० ७०८ 
म्रेतसाने चिरोष ,„ ७०८ 
अज्खिदाननिणैय  ,, ७०८ 
द्धी बायेनाीदक देयम् ,, ४०८ 
अशिच नियमा, ०, ०९ 
ग्रत दम्न्वा यहमाग 

निम्बदश्नादि कार्यम् ४०९ 
तदिने कीतरुड्धमन्नादि- 

भक्षणीयम् „ „ ४०९ 
उपचासाशक्तो अशननिणय, ४०९ 
अध शययासनादिनियमा, ४०९ 

दश्ाहमध्ये ज्ञातिभोजनम् ४०९८ 
आक्नौचे दानप्रतिअहादिं 

चज्यम् ०० &१० 

खरसयुस्थाने प्र्यह बङिदिय ४१० 
नञ्चप्रच्छादनश्राद्ध वखरादि- 

दानानि ००, १० 

प्रेतपिण्डनिणैय. ०० @९० 

वणभेदेन पिण्डसख्या ,., ४१० 
सद्य.स्ोचे पिण्डदाननिणैेय ७१० 
ञयहासौचे पिण्डदाननिणैयः ४१४ 
उन्तरीयद्धिरापान्नकनवंद्रव्य- 

चिपर्यये निणेय. „+, 

क्रियाकनो _ १, °. 
भायीया कव्व स्जो दुमे 

# ८.४ 

१० 

॥ 00 2 १९ 



१८ 

विध्याः पुष्ाकाः | 

नि्णैयसिन्धोः 

विषयाः पुष्ठांकाः 

सआशोचमध्ये कर्तुरस्वास्थ्ये ४१० | नवश्राद्धरोषभोजने प्राय- 
असेस्करृतानां पिण्डः; कुतर देय २४ ११ 
फरुमुरादिदव्यमिधितः 

पिण्डो देयः ७११ 
एकमेव पिण्डद्रभ्यस् ... ४११ 
पिण्डान्नं ोकिकाञ्नो पचेत् ४११ 
येन केनापि दाहादिक्िया- 

रञ्धा चेत् ४ ९१ 
सुत्रेण पुनः करणे निषेधः ४११ 
म्रेतपिण्डदाने पितृशब्दस्वधा- 

दाञ्दादिनोचारणीयम् ४१९१ 
एकाददाहपयेन्त रान्ना 

जरं दुग्धं च देयम्. ४१२ 
दशाहे वेखदीपः स्थाप्यः ४१२ 

188. 

@# ॐ 

धित्तम् ०० ९ 

नवश्रादे बिच प्राप्ते निर्णयः ४१६ 
अन्वारोहण विरोषः ४१६ 
आश्ोचान्दययदिनचरल्यम् ... ७१६ 
दश्चमदिने' वपननिणैयः.*, ४१६ 
एकादशाह विचारः १७ 
बिभ्रादीनामा्ञौचञ्चुद्धिः ४१७ 
आद्यश्राद्धमेकादरोऽहि 

कायैम् 
अस्य विधे गोणकार 
आद्यमासिकाद्याञ्दिकयो- 

निंणैयः ... १८ 
विप्रामावे अस्मो महैकोदिष्टं १८ 

ॐ 

9 

4७ 

° १८ 

ॐ # ॐ 

#@ नै 

भोजनकाठे भक्तयु्टिदानम् ४१२ | बृषोस्समनिणैयः... ,.= ४१९ 
दशाहमध्ये दशेपाते निण० ४१२ | बृषोत्सगौकरणे दोषः ... ४१९ 
मातापिद्नोस्तु बिरोषः -. ७१२ | नीलबृषोव्समफलम् ... ४१९ 
अन्न देश्षाचाराब्यवस्था ... ४१२ | बृषोव्समकारः ,.. ,,. ४१९ 
अस्थिसंचयः “.“ ,** ४१३ |अयं गृहे न कार्यः ... ४१९ 
तन्न कारूनिणैयः -." ७१३ | नीलबृषरक्षणम्... -, ४१९ 
संचयने श्राद्धनयम् ... ७१३ | बृषाभावे सदादिना कार्यः ७१९ 
सद्यमशोचे संचयनम् ,.. ४१३ | तदभावे द्यमः कार्थ; ,,, ४१९ 
न्यहारोचे संचयनम् ,.* ४१३ | दृषोत्सर्भविधिः ,.. ,., ७१९ 
सं चयने देमशानदेवताः ७१३ | पतिपुच्रवलया दृषोस्सर्गो न 
संचयनविधिः ... == ४१३| कार्यः + ० रण 
म्रतस्य प्रधनाङ्गास्िग्रहणम् ४१३ | तस्स्थाने खवस्सा पयस्तिनी 
तीर्थऽस्थिक्लेपविधिः. --- ७१३| देया... ,.. ... ४२० 
अन्यकुरास्थिनयने दोषः ४१३ | आदौचान्तरेऽपि वृपो्सग. 
असधक्षेपाङ्गहेमश्राद्धम् ४१४| दिकर्मं कार्यमेव ,, ४२० 
जस्थिक्ञेपङ्गदोमः “.* ४१४ | पदृदानम्  ... ,„„ ४२० 
जस्भां छद्धिकरणे पदाथाः ४१४ | पददानवस्तूनि ,.. ,, ४२० 
संचयनोत्तरश्राद्धम् ,,. ४१४ | चतुदशोपदानानि , ४२० 
अजुपनीवस्यास्थिसंचय- दय्यादानम् ... ,,, ४२० 

निणेयः ,. = ४१४ | काययादानसाममी .., ४२० 
नवश्राद्धनिणेयः... == ४१५ | शययादानमन्नः ... ... ४२० 
नवश्राद्धाकरणे दोषः ,.. ४१५ | सृतकराय्यादाने विदोषः ४२० 
दाखाभेदाब्यवस्था .. ४१५ | खाराटिकास्थिभोजनम् ४२१ 
मरेतश्राद्धेऽष्टादशपदार्थां उदकुस्भदानम्र् ०, ,,. ४२१ 

वञ्यां ० ४ १५ | अन्नदानम्  ,,, ,,, ४२१ 
मरेतश्राद्धानि लेकिक्भ्रौ प्रथमाञ्दे श्रयं दीपो देय; ४२२ 

गृहे कायाणि ,, ४१६ | मासिकश्राद्धानि,.. ,, ४२२ 
म्ेतश्राद्धं संभवेऽन्नेन तत्र षोडशश्राद्धनिणेयः ,. ४२२ 

कायेम् ० ४१६ | ऊनमासिकनिणैयः „४२ 

विषयाः पृष्ठकः 

उनेषु वल्य॑दिनानि ,,, ४२२ 
चरिपुष्कररुश्चषणम् ०, ७२३ 

्रतिमासं श्राद्धकरणाश्चक्तौ 
निर्णयः ४२४ 

एतेषां युगपर्करणे निणैयः ४२४ 
बृद्धि बिनपकर्षे पुनःकरणम् ४२४ 
बृद्धिनिमित्तापकर्षे पुनः 

1 8 6 । #@ # ॐ 

करणाभावः ० ०, ४२५ 
सपिण्डनापरकर्षे दोषः ,,. ४२५ 
अन्तरितानां नवश्राद्धमा- 

सिकादीनां सह तच्रम् ४२५ 
सपिण्डीकरणम् ... ,,, ४२५ 
तत्र सािकनिरभ्चिकयो- 

निणैय. =. ,,, ४२५ 
सपिण्डीकस्णकाटः ,,, ४२६ 

सपिण्डीकरणापकषेनिर्णयः ४२६ 
वृद्धिश्राद्धस्यावद्यकानाव- 

इयकतानिणैयः ,,. ४२६ 
अन्तरितसपिण्डीकरणे 

नक्षत्रादि ,, ... ४२७ 
पिण्डीकरणेऽ्शो काराः ४२७ 

सपिण्डीकरणे च्येष्टयेवा- 
धिकारः ,,, .., ७२७ 

आहिताग्नेः कनिष्टस्याप्य- 
धिकारः == ०० ७२८ 

एव बुद्धावपि , ,,, ७२८ 
च्च भावे वषान्ते सपिण्डी ४२८ 
ज्येष्ठे देशौन्तरे सति ,.. ४२८ 
देशान्तरे पितरि शते पुत्रैः 

किं कायैम् ,,. ... ४२८ 
अत्र दृत्तकस्य विदोषः भरागुक्तः४२८ 

चित्कनिष्टसयाप्यधिकारो 
युक्त ,,„ ४२८ 

पुनःसपिण्डीकरणे विरीषः ४२८ 
व्युत्कमश्तो सपिण्डीकरण- 

णयः 9९ 
गोत्रादुः सपिण्डनाधिकारः ४२९ 
सीणां सपिण्डीकरणनिणेयः ४३०. 
अपुत्रायाः सपिण्डनम् ... ४३० 

। 88 । 

आसुरादििवाहितायाः 
पिण्डीनिणयः ३० 

सर्वत्र देशभेदाद्धिकस्पः ४३१ 
कोकिरमतायु्षारिणः ,, ४३१ 



विषया पुषठांका" 

अपुत्राणां सपिण्डनम् ,.. ' ४३१ 
ब्रह्मचारिणा सपिण्डनम् ४३१ 
अपुत्रे व्यु्रमश्ते विधिः ४३१ 
यतीना सपिण्डन नासि ४३१ 
सपिण्डने कामकारो देवौ ४३२ 
सपिण्डीकरण पक्राननेनेव 

कतेग्यम् ४३२ 
सपिण्डनानन्तर पाथेयश्राद्ध४३२ 
ततो वृद्धिश्राद्ध कायम् ४३२ 

एतन्मरमासेऽपि कतब्यम् ४३२ 
इति सपिण्डीकरणम् । 

प्रथमाब्दे' निषिद्धानि ४३२ 
देव पिज्यकर्मेणि अद्युचिप्वम्४३२ 
पलयादौो अपवाद, ०, ४३३ 
सघातमरणे निणैय, ,. ४३३ 
पितरि मूते अन्यस्य श्राद्ध 

न कायम् ७३२ 
पिच्रादीनामाश्ञोचनिणैय ४३३ 
तत्र पित्युपरते अब्दुपय- 

न्तमाशोचम् „ ४३३ 
मातु षण्मासपर्यन्तमारो च ४३३ 
भायायाख्िमासपयं न्तमा- 

दराचम् .ज. „= ४३६३ 
आआतृपुत्रयो. साधमाप्तमा- 

रोचम् .. ,* ४३३ 
प्रथमेऽढ्दे गयाश्राद्धादि- 

निषेध, *. ,= ४३६३ 
अस्यापवाद् ,.„ ,, ४३४ 
विधानानि ६ ४३४ 
तत्र पञ्चकसरते विधानम् ४३४ 
त्रिपारक्षे भरतो विशेष, ४३४ 
त्रिपुष्करे श्रत बिरोष,,,, ४३४ 
पञ्चरलान ०० = „ ९३० 

सूतकान्ते शान्तिबिधि, . ४३५ 
प्रकारान्तरेण श्ान्तिविधि, ४३५ 
त्रिपान्श्चन्राणि ३५ 
श्रत दमश्ञानाज्ी वन्पुन रा- 

गच्छेच्चेत् .. ,, ४३५ 
बरह्मचारिग्रतो -. ,, ४३५ 
तत्रावकीर्णिदोषप्रायधित्तम् ४३५ 
कुष्िगरतो प्रायधित्तम् ... ४३६ 
ङ्ष्टिरक्षणानि , ,.. ४३१ 
प्रायश्चित्त निना कुषिदाहे 

प्रायश्चित्तम् ,,. क्क ४३६ । तत्रादौ प्रायश्चित्त 

विषयानुक्रम । 

विषया पृषटाका 

अष्टो महारोगा... ,, ४३६ 
रजस्वरामरणे ,,, ३.६ 
सूतिकामरणे ,,, ४३६ 
गिणीमरणे ,., „० ४३७ 
अन्वारोहणे प्रयोग ४३८ 
तत्र हरिद्राङ्ङ्कमाजनयुत- 

शूपेवायनानि ४३८ 
अचिप्राथना == „=, ७३८ 
आज्यहोम न= ,„ ४३८ 
दषदुपरपूजनम् .. ,, ४३८ 
पुनरिगप्राथना ,. ४३८ 
कातराया पुनरत्थापनम् ४३८ 
सहगमनमदहिमा ४३८ 
पथक् वचितारोहणे निषेध ४ 
क्षज्नियादेदखीणा प्रथक् चिति ४३८ 
पटल्या देशान्तरे भते गमने 

चिरोष 
अस्थिदाहै पणेश्षरदाहे वा 

न भ्रथक्चितिदोष 

४३८ 

५३२९ 

मरामान्तरस्याचा, सहगमन- 

निणय +. 
उदक्याया अन्वारोहणनि° 
चितिञ्चष्टाया प्रायश्ित्तम् 
गभिण्यादीना सहगमने 

निषेध इ 
अन्वारोहणे सजस्रखाया 

छदिविधि ६ 

अच्र श्राद्धादिनिणय पूर्वै 

अभिप्रवेदाश्क्त 
विशधवाधमों ह 

चिधवायास्तपेणविधि 
श्राद्धादो विरोष भरागुक्त 
सन्यासनिणेय . 
अत्र विभ्रखेवाधिकारं उक्त, 
वणक्रमेणाश्रमा उक्ता 
सन्यासश्चतुधौ ,., .. 
तन्र कुटी चकलक्चषणम् 
बहूदकलक्षणमू् . =. 
परमहसरक्षणम् 

०२९ 

४२३९ 

2२९ 

2४० 

ॐ2० 

७४० 

2० 

-2-2.। 

४५० 

2.2. 

४४१ 

४४१ 

४७१ 

४४१ 

४८१ 

०४१ 

४१ 

वैराग्य जिना सन्यासे दोष ४४१ 
यते पूज्यत्वम् . 
संन्यास्तबिधि 

कैक 

७४२ 

७५२ 

9४२९ 

१९ 

विषया पुष्क 
(१ 

अष्टो श्राद्धानि ,,. ,. ४४२ 
तत्र प्रतिश्राद्ध देवतक्रम ४४२ 
तदिधिश्च क = 9९ 

देवो दश्चकृत् सलयवसू वा ४४२ 
दण्डादिसाममी.. ,,, ४४२ 
पूर्वेदयुनौन्दीश्रद्धम् , ४७२ 
द्ण्डख प्रमाण रक्षणच ४४२ 
स््चर्निरपरेश्च बिधि == ४४२ 
सन्याखम्रहणक्म . ४४२ 
तन्राधिकाराथं स्य नवश्रा- 

डादीनि कतैष्यानि ,.. ४४६३ 
अनाश्रमीचेसप्रायश्चित्तम् ४४२ 
सन्यासम्रहणकार ,„ ४४३ 
सन्याससकद्पादि = ४४३ 
होमे अश्चिसिद्धि ४४ 
तत्राहितान्नेगोहदैपल्ये , ४४३ 
विधुरोऽभ्रिहोत्री चेत् . ४४६ 
ब्रह्य चारी चेद्धोक्रिके ५ ४४३ 
वपनपूर्वक साविन्नीप्रवेश्ा- 

दकम .,* ४४ 
अच्र विरजाहोम केचिन्मते ४४४ 
ततोऽवरिष्टप्रयोग 3.2. 

यतिधमं ४ 
यतिभिक्षाका , , ७४५ 

यतेभिक्षाबिधि .,„ ४५ 

यतेरभोजन विधि + द्षएष् 
यतिसिक्चादाने एरुम् ७४५ 
यतेभौमादो वा्दिनानि ४४५ 
निदिद्धवासस्थानानि ,, ७४५ 
यतेर्निषिद्धकमोणि षर् ७४५ 
यते पतनहेतूनि कमणि षट् ४४६ 
यतेबेन्धकषदरक्छमीणि ,,, ४४६ 
यतिपात्राणि ००, ७४६ 

यतेर्निषिद्धभिक्षा ०, ७४६ 
यतेर्निषिद्धकमीणि ,,, ७४६ 
यते पितृपुत्रादिमरणे 

सानमात्रम् . . ,.. ४४६ 
यतिसस्कार =, „= ७ 
आतुरसस्यास् „=. , ७४8 
आतुरसन्यासभ्रयोग, , . ४४६ 
सन्यासम्रहणे फटम् ,,, ४४४ 
कृच्छर नान्दीश्रादविरजा- 
होमा लिणेय, „०, ७४६ 



९० 

विषया पुष्ठका 

आतुरस्न्यासविधि = ४४७ 
तत्र अप्सु होम ०. ४४७ 
आतुरसन्यासिनि शते निर्ण ०४४७७ 
विर्कतस्यातुरस्य निण्य ४४७ 
समाधिसस्कारादिनिणेय ७४७ 

आतुरसंन्यासानन्तर जीवित 

श्रेन्निणैय ,  ,. ४४७ 

छरीचकस्य दहनम् ,, ७४७ 
बह्ुदक पूरयेत् , ** ४७७ 
इसस्य जे निक्षेप ,,* ४४७ 

निर्णयसिन्धोः 

विषया पृष्ठाकाः 

परमहस पूरयेत् ‰ -.* ४४७ 
पराश्मूे नदीतीरे वा 

पूरणम् „ ४४७ 
श्वस्य स्ानारूकरणादि- 

पूजनम् ०० ० ०98७ 

यथास्थान दुण्डाहदिदानम् ७४७ 
तत मओक्षणम् ० ४७८ 
अवटे रक्षण प्रेतनिक्चेपश्च ७४८ 
दाद्धन मूधेभेदनम् . ४४८ 
ततो खवणेन गतैपूरणम् ७४८ 

विषयाः पुष्ठाका 
कुटीचकस्य दहन विधि ४४८ 
अस्था तीर्थं निक्षेप ,,, ७४८ 
अस्यारोच नासि 8७८ 
एकादरोऽद्धि पार्वणम् ,.. ४४८ 
हसपरमहसाना न पार्वणम् ४४८ 
द्वादरोऽद्धि नारायणबछि ४४८ 
तद्विधिरन्यश्च विरोष ८ 

अन्थकत श्योका „+ ७४८ 

दति निणयसिधोर्विंषयानु- 
कऋमणिका समाप्ता 



नमः सदुद्धराय माधवाय । 

श्रोमत्कमखाकरभटष्रणीतो 

सङ्कल रणस् । 
कारण्येकनिकेतं रामं सीतारतायुक्तम् । 
विश्वामित्रान्ववायव्रततिसमारम्विाखिन बन्दे ॥ १ ॥ 
रक्ष्मीसहाये कस्पद्रतठं रज्ञितगोक्टम् । 
बहापीड घनश्यामं महः किचिदुपास्महे ॥ २॥ 
वेदा्थधर्मरक्षाये मायामासुषरूपिणम् । 
पितामहं हरि वन्दे अहनारायणाहयम् ॥ ३ ॥ 
यत्पादसस्मरतिः सवेमङ्टश्रतिभूमेता । 
तान् महरामक्रष्णाख्यान् श्रीतातचरणान्रुमः ॥ ४ ॥ 
सवंकल्याणसंद) हनिदानं यत्पदट्रयम् । 
युनदीसोदरीमम्बाश्चभाख्यां नमि सादरम् ॥ ५॥ 
बिन्दुमाधवपादान्जरोरम्बीकृतविग्रहम् । 
ज्यायसे भातरं मददिवाकरमुपास्महे ॥ & ॥ 

हेमाद्विमाधवमते प्रविचाये सम्यगारोच्य त्वमथ ती्थेकरतां परेषाम् । 
श्रीरामक्ष्णतनयः कमलखाकराख्यः काठे यथामति विनिर्णयमातनोति ॥ ७ ॥ 

सन्ति यद्यपि विद्वांसस्तनिबन्धाथ कोर्रिः | 
ऋ, (@ 

तथाप्यसुष्य वेदर्धीं केचिद्विज्ञातुमीरते ॥ < ॥ 

१--अन्ववायो वशः । 'वङयेऽन्ववायः संतानः" इलयभिधानात् । तथा च विश्वामिन्नरख चश्च एव 
्रततिर्बद्धिस्तया क्तः समाखम्ब आश्नयोऽस्यास्तीति तथाभूत शाखिन ब्क्षमिलयथः। तारिकादियागवि- 

ध्वसकराक्चसविनाशापूर्वेकं यज्तनिर्विं्चत्वसंपादनाव्। र- अचर कद्पद्रुस्वाभि धानं अचिन्यमहिमव्यञ्ञनार्थ, 
तरु-स्ररूपम्, कलव्पचरश्चस्वरूपमिलय्थः । तस्य सुक्तेरपि दातृस्वात् । “तरूरज्ञितगोकुरुम्ः इति पाटः 
सुगमः। “कख्पद्ुतरख जितगोककुरुम्' इति पाठे कल्पद्भुस्तरखो येनात एव जितं खायत्तं गोकुरं यसेव्य्थः। 
३--““पूर्वपदा्थेगतश्रेष्टयतात्पर्ययोतकमिदं “राजसिंहः इत्यादिवत् । न्त भट्रमङृष्णास्यं श्रीतातं 
सादरं नुमः इति तु रमणीयम् ।*> इति संशयध्वान्तनारिनीव्याख्याकारः । 



र् निणैयसिन्धो [ अयननिणयः 

तत्र संस्लेपतः कालः षोढा-अन्दो-ऽयनम्, तुः, मासः, पक्षो, दिवस इति। तत्राब्दये 
। माधवमते पञ्चधा-सावनः, सोरः, चान्द्रो, नाक्षत्रो, बार्हस्पय इति । 

भदः पथः । गुरोमैध्यमरारिभोगेन वार्हस्ययः, स च ज्योतिःशाखे प्रसिद्धः । हे- 
माद्विस्वन्ययोर्मशाखेऽनपयोगात्तिस्च एव पिधा आह । तत्र वक्ष्यमणेः सावनादि- 
दवादरामासैसत्तदन्दम् । मठ्मासे तु सति षष्िदिनासक एको मास इति द्ादशमासत्वम- 
विरुद्धम् । तथा च व्यासः-शष्टया तु दिवसेमासः कथितो बादरायणेः" इति ॥ 

तत्र चान्द्रोऽव्दः षष्िमेदः । तदाह गाग्थेः-श्रभवो विभवः शङ्खः प्रमोदोऽथ 
संबव्वर- प्रजापतिः । अद्धिराः श्रीमुखो भावो युवा धाता तथेव च ॥ ईश्वरो 
नामानि। बहुधान्य. प्रमाथी विक्रमो वृषः । चित्रभावुः सुमाचश्च तारणः पार्थि- 

बोऽग्ययः ॥ सर्वजित्सर्वधारी च वषिरोधी विकतिः खरः । नन्दनो विजयश्चैव जयो 
मन्मथदुर्मसो । हेमलम्बो विरम्बोऽथ विकारी शावैरी छवः । ुभल्रच्छोमनः 
क्रोधी विशावसुपराभवो ॥ वङ्गः कीरुकः सोम्यः साधारणविरोधकृत् । परिधावी 
प्रमादी च आनन्दो राक्षसोऽनरः ॥ पिङ्गलः काटयुक्तथ सिद्धार्थी रोद्रदुमेती । दुन्दुभी 
सुषिरोद्वरी रक्ताक्षी कोधनः क्षयः ॥ इति । यद्यपि ज्योतिषे गुरोर्म्यमराशिभोगेन 

संबस्सर- प्रभवादीनां माघादो प्रवृत्तिरुक्ता, तथापि प्रभवादीनां चान्द्रस्वमप्यस्ि । 
निणैयः। च्चान्द्राणां प्रभवादीनां पञ्चके पञ्चके युगे' इति माधवोक्तैेः । तेन 

चान्द्रः प्रभवादिश्चैत्रसिते प्रवते, बर्हस्ययस्तु माघादो । तयोर्विनियोगो ज्योति- 
निबन्धे ब्रह्मसिद्धान्ते-न्यावदहारिसंज्ञोऽयं काठः स्परलयादिकमसु । योज्यः सर्वत्र 
तत्रापि जैवो वा नमदोत्तरे ॥' इति । आिषेणः-“स्मरेत्सर्वैव कर्मादो चान्द्र संवत्सरं 
सदा । नान्यं यस्ादरतसरादो प्रवृततिस्तस्य कीर्तिता ॥' इति ॥ 

अयननिर्णयः । अयनं तु सोरर्त॑त्रयात्मकम् । “सौरर्तुत्रितयं प्रदिष्टमयनम्' इति 
दीपिकोक्तेः । तद्विविधम्-दक्षिणसुत्तरं चेति । कर्कसंक्रान्तिदक्षिणायनम्, मकरेऽन्यम् । 

अयनयोवि- अनयोर्विनियोगमादह मदनरन्ने सदयव्रतः-देवतारामवाप्यादि- 
नियोगः। प्रतिषठोदद्युखे रवो । दक्षिणासामुखे ऊर्वन्न तत्फठमवाञचयात् ॥' वैखा- 

नसः-मातृभैरववारहनरपिंहिविक्रमाः । महिषासुरहश्यश्च खाप्या वै दक्षिणायने ॥ 
वैशब्दोऽप्यर्थ, न तु दक्षिणायन एवेति नियमः । पूर्ैवचने दक्षिणायने निषिद्धायां 
देवपतिष्ठाया देवविरेषे प्रतिपरसवमाघ्रात् । रल्मालायाभ-गहपवेश॒त्रिदसपरतिष्ठावि- 
पादचोरनतबन्धपूर्वम् । सोम्यायने कमं शुभं विधेयं यद्वर्हितं तत्लु दक्षिणे च ॥ 

अस्य कार्या- इति । अस्यापवादः काङ्चीखण्डे-“सदा कृतयुगं ॒चास्त॒॒सदा 
मपवाद. । चास्तृत्तरायणम् । सदा मदोदयशास्तु कार्यां निवसतां सताम् ॥' 

इययनम् ॥ 
१----व्ययः हल्यपि क्वचित्पाठः । 
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ऋतुनिर्णयः । ॐतुर्मासदययात्मा । मठमासे तु मासदयासमक एको मासः, तेन मास 
। यात्मकत्वमविरुद्धम् ॥ ्ेधा- चान्द्रः सौस्घ । चत्रारम्भो वसन्तादि- 

‡ शान्द्रः । मीनारस्मो मेषारम्मो वा सौरः । मीनमेषयोमेषवषयोवी वसन्तः 
इति बोधायनोक्तेः। अनयोर्विनियोगमाह चिकाण्डमण्डनः-श्रौतस्मावक्रियाः 
सवः कुयोचान्द्रमसतुषु । तदवे त॒ सोरतष्िति ज्योतिर्विदां मतम् ॥ स द्विविधोऽपि 
पोढा-वसन्तो, ्रीप्मो, वषो, शरद , हेमन्तः, रिरिरः } इत्यतुः । 

मासनिर्णयः । मासश्च तुधौ-सावनः, सोरः, चान्द्रो, नाक्षत्र इति । तिंरदिनः 
सावनः । अकैसंकान्तेः संकरान्यवधिः सौरः । यद्यपि हेसाद्विमाधवकालाददविालो- 
चनेन, भेषसंकान्यां समाप्तामावास्याकलवं चैत्रत्वम्' इति रक्षणाच्च मेषसंकान्तेशचैत्रतं प्रती- 
यते; तथापि मेषसंक्रमे दीद्ये सति वैशाखयेवाधिक्यात्तसूर्वेभावितेन मीनस्यैव चेत्तव 
युक्तम् । एवं मेषादयो वैशाखाद्याः । अतो भीनसंकान्तिमध्यखपोणमासीकत्वं तादया्- 
तिथिकत्वै वा चैत्रत्मिति रक्षणात् मीन एव सौय्थैत्रः । एवं वैराखादयोऽपि 
मेषाद्या ज्ञेयाः ॥ 

सौरमासपसङ्ात् संकान्तिनिर्णय उच्यते । तत्र पूर्वतोऽपि परतोऽपि सेंकरमात् 
पुण्यकारुषयिकास्तु षोडश" इति सामान्यतः पुण्यकारः सर्वैसुक्तः। विरोषस्तूच्यते । अत्र मामकाः 
संग्रदश्छोकाः-श्रागृध्वा दद्य, पूर्वतः षडवनिः, तद्रत्यराः, पू्ैतसिखत्, षोड पूरव॑तो,ऽथ परतः, 
पूवः पराः स्युरद॑श । पूवीः षोडश, चोत्तरा ऋतुुवः, पश्चात्खवेदाः, पुनः पूवीः पोडरा, 
चोत्तराः पुनरथो पुण्यास्तु मेषादितः।॥ इति, अस्याथेः- मेषे प्रागयं च दश्च धिकाः पुण्यकाटः, 
वृषे पूवीः षोडश, मिथुने पराः षोडश, कके पू्वाखिशत्, सिंहे पूवौः षोडश, कन्यायां 
पराः षोड, तुखायां प्रामूध्वौ दश, वरथिके पूवाः षोडश, धनुषि पराः षोडश, मकरे चत्वा- 
रिशिसराः 1 इदं च हेमाद्विमतनोक्तम् । माधवमते तत्र परा विरतिः पुण्याः, कुम्भे 
पूवीः षोड, मीने पराः षोडदोति । 'याप्युत्तरा पुण्यतमा मयोक्ता सायं भवेत्सा यदि सापि 
पूवी । पूरी तु योक्ता यदि सा विभाते साप्युक्ता रात्रिनिषेधतः स्यात् ॥ अवांड् निरीथा- 
यदि संक्रमः स्याट्पर्वेऽदहि पुण्यं परतः परेऽदहि । आसन्नयामह्रयमेव पुण्ये निद्ीथमध्ये तु 
दिनद्रयं खात् ॥ कर्वे इषेऽप्येवमिति ह्युवाच हेमाद्विसूस्थि तथाऽपराकंः । इषः प्रदोषे 
यदि वाधरात्रे परेऽदधि पुण्यं त्वथ कर्कय्ेत् ॥ प्रभातकाठे यदि वा निकीथे पूर्वऽदहि 
पुण्यं विति माधवार्यः ॥ अत्र॒ मूलवचनानि माधवापराकंडेमाध्यादिषु 
द्रष्टव्यानि । 

सवस संक्रान्तिषु दानविदोषो हेमाद्रौ दवानकाण्डे उक्तः । विन्वा- 
मिल्ः-मेषसंकरमणे भानोर्मेषदाने महाफलम् । वृषसंक्रमणे दाने गवां प्रोक्तं तथेव 

चऋतुमासमभेदाः 

१--“मीनसंक्ान्तिमभ्स्थपोणमासिकत्व अदयः" इत्यपि क्विद् । 
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च ॥ वश्चाद्नपानदानानि मिथुने विहितानि तु । ध्ृतधेलुप्रदान च कर्कैटेऽपि विरिष्यते ॥ 
ससुवणं छत्रदान सिदेऽपि विदित सदा ¦ क्याप्रवेले वस्राणां वेदमनां दानमेव च ॥ 
त॒ठाप्रवेशे पिकानां [ धान्यानां | गोरसानाम्ीष्टदम् । अन्नकीचर्ति भानौ दीपदानं 
महाफटम् ॥ ( अन्नकीतवृधिकः ) धटः वसख्लाणां यानानां च महाफलम् । ् षप्रवेदो 

दारूणां दानममेस्तयैव च ॥ कुम्भप्रवेशे दान त॒ गवामम्बुतृणस्य च । मीनप्रवेशे धानानां 
माठानामपि चोत्तमम् ॥' इति । 

अच्ोपवासमाह हेमाद्रवापस्तम्बः- “अयने विषुवे चैव त्रिरात्रोपोषितो नरः । 
सात्वा यस्त्वरचयेद्धायु समैकामफर टमेत् ।' अशक्तौ त॒ श्ृद्धवबसि्ठ;-“अयने सक्रमे 
चैव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । अदोरंत्रोषितः स्राखा सवेपपेः प्रमुच्यते ॥ अत्रोपवासः स- 
कमदिने, दानादि तु पुण्यकाटदिन इव्याचाथेचूडाल्णिः । विधिखधवादुण्यका- 
ठदिन एवोभयमिति ब्रद्धाः । इद च पुत्रिगृहस्थातिरिक्तिविषयम् । (दिलेऽहनि स- 
क्रान्तो अहणे चन्द्रसूयैयोः । उपवासो न कर्तव्यः पुत्रिणा गृहिणा तथा । इति जेमि- 
निवचनात् । 

अत्र आ्आद्धसुत्त देमाद्रो विष्णुधर्भ-श्राद्धं संकमणे भानोः प्रशस्तं प्रथिवीपते' । 
अपराकेऽपि विष्णुः-'आदियसक्रमश्चैव विेषेणायनद्रयम् । व्यतीपातोऽथ जन्मक्ष च- 
्रसूग्रहस्तथा ॥ एतांस्तु श्राद्धकाठान्वे काम्यानाह प्रजापतिः ।' इति । दादरादिदिनैर्वा- 
गयनाशप्रवृत्तावपि पुण्य वक्कुमयनग्रहणम् । अन्यथा सक्रमेण सिद्धेरयनग्रहण व्यथे खयादि- 
ल्यपराकः । हेमाद्रावपि गाखूषः-'अयनांशकतुल्येन काटेनैव स्फुट भवेत् । मृगक- 
कदिगे सूर्ये याम्योदगयने सति ॥ तदा सक्राम्िकाडे स्युरुक्ता विष्णुपदादयः ॥' इति । 
अयनांशकच्युतिरूपे सक्रान्तिकाटेऽपि विष्णुपदादयः प्रवन्त । तेन तस्युक्त पुण्यकाादि 
तत्रापि ज्ञेयमिति स एव व्याचख्यौ । तच मेषायन वरृषायनमिलयादि सधैत्र ज्ञेयम् । जाध- 
वीयेऽपि जाबालिः-सक्रान्तिषु यथा काटस्तदीयेऽप्ययने तथा । अयने विरातिः पूर्वा 
मकरे विशतिः पररः ।।' इति । मकरायने पूवी विंश्॒तिषयिकाः पुण्याः, मकरसक्रान्तौ तु 
पश्ाविरातिः । अन्यत्रायने तत्सक्रान्तिवदिखयथेः । 

बिष्णुपदादिखरूप च दीपिकायामुक्तम्-र्यदविर्बृषसिहवृश्चिकषरेष्वर्कसय यः 

१--अहोरघ्रोषित्त इद्यत्र प्रयया्थेख भूतकारूसव न बिवश्चितस्-- "अमावास्या द्वादसी च सं कान्तिश्च 
विरोषत । एता प्रशस्तास्िथयो मानुषारस्तथेव च ॥ अत्र स्नान जपो होमो देवताना च पूजनम् । उप 
वाखस्तथा दानमेकेक पावन स्तम् ॥` इति सावतेकेकवाक्यत्वात् । वस्तुतस्तु “्राच्यहच्नितयेऽथवोपवस- 
नम्” इति दीपिकाया भ्राचीति विरोषणात् शन्रिरात्रोपोषित › इति पूर्ववाक्य इवात्रापि प्रयया्थैस्य विवश्चा। 
सांवतेक सकान्ल्यधिकरणकोपवासविध्यन्तम्* इति टीकाया सिद्धान्तितम् । २--बहूत्र-संक्रमण विषुवद्वय 
विरोषेणायनद्य व्यतीपात. जन्मभमम्युदयश्चेलयेव पाठ उपरम्यते तत्र सखदसस्सद्धिर्विचारणीयम् । 
३--जन्मक्चेमभ्युद्यश्च । 
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संक्रमः, कन्यामीनधलु्नयुक्च षडशीयाख(ल्यं), तुरमेषयोः । रक्तं तद्विषुवं, शषषेऽयनसुदक्, 
ककौटके दक्षिणम्! इति । दरय्रिः=विष्णुपदं, सृयुक्ू=मिथुनम् । अत्र च पिण्डरहितं श्राद्ध 
कुय।त्। तथा चापराकं माट्स्ये-*अयनहितये श्राद्ध विषुवद्वितये तथा संकान्तिषु च सवौसु 
पिण्डनिवेपणादते ॥' इति । आद्ध शल पाणिस्तसख निर्भूख्तवात् , समूलतरेऽपि ततःप्रभृति 
संकान्तादुपरागादिपर्वसु । रिपिण्डमाचरेच्छ्धमेकोदिषटं मृताहनि ॥" इति मात्स्योक्तर्थ- 
हणाग्रहणवद्टिकल्प एवेलयाह् । तन्न ! अख पार्वेणानुवादकलेन पिण्डाविधायकलात् । पिण्डो 
व्यक्तिः । अन्यथेकपदे पिण्डालुवादे भरिखविधौ च वषर्तः प्रथमभक्षकरप्यापत्तः । तथा 
चोभयसमूरुते पिण्डरहितं पार्वणं कर्तव्यमिदयुभयवचनयोर्थः । षिपिण्डशब्देनेकोदि- 
एव्यावतेनमत्रम् । 

मङ्क्षु बिदोषमाह ज्योतिर्भिवन्ये नारदः-श्लान्याः सूर्यस संक्रान्तेः 
पूवेतः परतस्तथा । विवाहादिषु कार्येषु ॒नाञ्यः षोडश षोड ।)' इति । एतुण्यकारो- 
पलक्षणम् । भानोः संक्रानतिभोगश्च कुटिकश्चाधयामकः ।' इति ञ्योतिःचकारो वर्जयेषु 
परिगणनात् । 

अयनव्यतिरिक्तासु दशसु संकान्तिषु रात्रौ सलानश्राद्धादि न कायम् । “अदि 
संकमणे कृत्कषमहः पुण्यं प्रकीर्तितम् । रात्रो संक्रमणे भानोर्दिना्ं सानदानयोः ॥ अर्षरा- 
व्रादधस्तस्मिन्मध्याहस्योपरि क्रिया । उध्वं संक्रमणे चोध्वुदयासदर्रयम् ॥ पूरणे चेदथ 
रात्रे तु यदा संक्रमते रविः । प्राहूर्दिनद्रयं पुण्यं मुक्ला मकरकरक॑टो ।' इति चरद्धव- 
सि्टादिवचनेरदःपुण्यतोक्या रात्रौ संक्रमणे भानोर्दिवा कुर्यात्त तक्कियाम् । पूर्वस्मा- 
स्मरतो वापि प्रयासन्नसय तत्फरम् ।" इति वसिष्टवचनाचा्थाद्रा्ो स्ञानादिनिषेधप्र- 
तीतेः । यानि तु-विवाहतसंकरान्तिप्रतिष्ठाछतुजन्मसु । तथोपरागपातादो स्ने दाने निशा 
शुभा ॥” इति, राहुदश्ैनसंक्रान्तिविवाहालययवृद्धिषु । लानदानादिकं कुव्निंरि काम्यन्रतेषु 
च॒!) इयादीनि लिष्णुगोषिलादिवचनानि, तानि मकरकर्कसंक्रान्तिविषयाणि । 
“मुक्ता मक्रकर्कयोः इति तयोर्दिवानुष्ठानख पयदस्तसवादिति हेमाद्िमाधवादयः। 
वस्तुतस्तु प्रागुक्तव चनेन तयोर्दिनदयपुण्यतखदिरव पयदासान्मकरककेय्योरपि 'सञानं दानं 
प्रेऽहनि' इलयादिभिरहःपुण्यलोक्तेः, अहःपुण्यतानुपपत्या कल्प्यरात्रिनिषेधख च प्रय- 
्षरातरिविधिना बाधात्सर्वसकरान्तिष्ु रात्राववुष्ठानविकल्पः, स॒ च देशाचारादयवतिष्ठत इति 
युक्तः पन्थाः । अयनयोस्तु वक्तव्यो विरेषः श्रावणे माघे च वक्ष्यते । ज्योतिनि- 

१--ग्रहणाग्रहणवदिति- ज्यो तिष्ठोमस्यातिरत्राख्यसंस्थायां “अतिरत्रे षोडनं गृह्णाति", (नातिरात्रे 
षोडरिन गृह्णाति इस्युभयविधव्चनभाक्ष्या यथा षोडशी सं्ञपात्रग्रहणविकस्पस्तथात्रापि । २₹-तथा च- 
वेधी ्राप्तिमनूदय पाक्षिकतननिदत्तो पयैवसानात' इति दीकाङृदाश्यः । ३--जथौदुदेश्यत्व विधेयत्वरूपवेरू- 
प्यापत्तेः । अनेनैव पिण्डविधो तदुहेरोन त्रिस्वविधो चैकप्रस्रतामङ्गापत्तिरिति टीका। ४--तथा चोक्तं 
मवुरुषटतौ (३।२८०)--^रा्नो श्राद्धं न ङुर्वीत .राक्चसी कीर्तिता हि सा । संभध्ययोरुमयोश्चेव सुर्य 
चेवाचिरोदिते ॥› इति । 
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बन्धे गमः-भयख जन्मक्षमासा्य रविसंक्रमणं भवेत् । तन्मासाभ्यन्तरे तख वेरङे- 
रधनक्षयाः ॥ तगरसरोरुहपत्रे रजनीसिद्धाथलोधसंयुक्तेः । खाने जन्मक्षेगते रविसंक्र- 
मणे व्रणां श्मदम् ॥' देमाद्रौ-अहि वेद्रात्रियुग्मं खाद्राघौ चेद्रासरदयम् । संक्रानिः 
पक्षिणी ज्ञेया दानाध्ययनकर्मसु ॥' थतु गोडाः-“सक्रान्यां पक्षयोरन्ते द्वादश्यां शराद्ध- 

साथलन्न्या- वासरे । सा्यसंध्यां न कुर्वीति कुरवश्च पितृहा भवेत् ॥' इति कर्मोपदे- 
निषेषः। शछिन्यां व्यासोक्तेः सायं पुण्यकाठे संध्यानिषेधमाहुसन्निर्मूलम् । 

अन्यच्च बहु वक्तव्यं विसतरभीतेर्नोच्यते ।॥ इति संक्रान्तिनि्णथः ॥ 
पक्चयुगजशान्द्रो मासः । स द्वेधा- ञुङ्धादिरमान्तः, कृष्णादिः पूणिमान्तश्वेति । 

चान्द्ादिमाल- तथा च चिकाण्डमण्डनः-“चान्द्रोऽपि शुङ्कपक्षादिः, कृष्णादिर्वेति च 
कथनम्। द्विधा ।' इत्युक्त्वा देशभेदेन तद्यवसामाह-'कृष्णपक्षादिकं मासं नाज्गी- 

कुर्वन्ति केचन । येऽपीच्छन्ति न तेषामपीष्ठो विन्ध्यस्य दक्षिणे ॥* इति विन्ध्यस्य दक्षिणे 
करृष्णादिनिषेधादुत्तसतो द्रयोरभ्यनुज्ञा गम्यते । तत्रापि शुङ्खादिर्यस्यः, कृष्णादिरगोणः । 
राशषेषु चेत्रशुङ्कमतिपयेव चान्द्रसंवत्सरारम्भोक्तेः । तदुक्तं दीपिकायाम्-“चान्द्रोऽब्दो 
मधुरुङ्कगमतिपदारम्भः' इति । न हि ये कृष्णाद मन्यन्ते तेषां वत्सरारम्भो भिद्यते । 
अतः शुङ्कादिर्भुख्यः, कृष्णादिना मटमासासंभवाच्च । चन्द्रस्य ॒सर्वनक्षत्रमोगेन नाक्ष्रो 
सावनादिमास- मासः. सावनादीनां व्यवस्थोक्ता हेमाद्रौ ब्ह्यसिद्धान्ते- 
व्यवस्था । (“उमावास्यापरिच्छिन्नो मासः स्यद्वाद्यणख तु । संक्रात्तिपोणमासीम्यां 
= नृपेवैश्ययो > ब्राह्मणादीनां 6. = क । > 
तथेव ¦ ॥ उत्र ब्राह्मणादीनां यत्र कर्मविशेषे वचनान्तरेण "वसन्ते ब्राह्मणोऽीना- 
दधीत इयादिवन्मास रक्तः, तत्र दरौन्तत्वमाघं नियम्यते, न तु सर्वकर्मसु दशौन्त एवेति । 
वष्टयायथसोभरे दीषादिनिधननियमवद्विधिखाघवात् । अवर्णिकानां सर्वकर्मसु मासविशेषविधेः 
सावनादीनां श्रादुखोमादिपरत्वापतेश्वेति यश्चरणाः ॥ ज्योतिगेगः-“सौरो मासो 
विवाहादौ, यागादौ सावनः स्मृतः । आब्दिके पितृकार्यं च चान्द्रो मासः प्रशस्यते ।) 
ऋषयश्युङ्ः-“विवाह्तयज्ेषु सौरं मानं प्रशस्ते । पार्वणे व्वष्टकाश्राद्धे चान्द्रमिष् 
तथाग्दिके ॥' स्मुल्यन्तरे-“एकोदिष्टविवाहादौ णादौ सौरसावनो ।' ज्योतिगगेः- 
'आयुदोयविभागश्च प्रायश्चित्तक्रिया तथा । सावनेनैव कर्तव्या शबरूणां चाप्युपासना ॥' 
विष्णु धर्म-“नक्चत्रसत्राण्ययनानि चेन्दोमासेन इयीदधगणात्मकेन । इति । बाद्य- 
 $अस्याथौ धर्मसिन्धौ-'बिषुवायनयोरह् संऋमे पूवौपररान्रौ तद्धि चाभ्यापनाध्ययने वरयेत् । रातनि- 
संक्रमे पूर्वापरदिनयोसद्धात्रो जयेत् । एवं पक्षिणी संक्रान्तिः । द्ादशग्रहरपर्यन्तमनध्यायादिकमिति तात्प. 
यैम्।* इति श्रीमत्काशीनाथोपाध्ययेरूक्तः । २--इन्द्राप्नी यत्न ह्येते मासादिः स प्रकीर्तित. । अभ्रीषोमौ 
स्थितो मध्ये समासतो पितृसोमकोः इति शुङ्धादिमाससामान्यलश्षणम् । इ- बृ्याद्यथमिलयत्रादिशब्देन 
बृ्यर्थं अन्नाद्यकामा्थं सगौ्थ च सोमरे=सौभरास्यसान्ना क्रियमाणायां स्तुतो हीषादि(-दीष् उर ऊ 
एषां) निधनलनियमवत् निधन=सान्नोऽन्तिमिमागस्तस्य लियमो यथा-वृष्ठवथ षू निधनं, अञ्जादयर्थं ऊद , 
खगा ऊ इति यथा तदद्विधिराधवात् । 
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(तिथिक्ले च कृष्णाद, जते शुङ्खादिमेव च । विवाहादौ च सौरादिं मासं कृले 
विनिदिरेत् ॥ 

अथ मल्मासः-तत्रेकमात्रसंकान्तिरहितः सितादिश्वान्द्रो मासो मलमासः । एक- 
मतरसंक्रान्तिराहिलयमसंक्रान्ततवेन संकन्तिदयसेन च भवतीति मठ्मासो द्वेधा-अधि- 
मासः, क्षयमासश्वेति । तदुक्तं काठकगरद्य-“स्मिन्मासे न संक्रान्तिः, संकरान्तिद्रयमेव 
वा । मलमासः स विज्ञेयो मासः स्यात्तु ्रयोदश्चः ।+ इति ! खद्यत्रतोऽपि-रारिद्रयं 
यत्र मासे संक्रमेत दिवाकरः । नाधिमासो भवेदेष मठ्मासस्तु केवरः ।” इति । अधि- 
कमासस् काटनियममाह वसिषठः-्राभिरद्धिर्मितेमसेर्दिनेः षोडरमिस्तथा । घटिकानां 
चतुष्केण पतयधिकमासकः ॥° इति । एतच सावनादिमानेन संभवाथ, न तु नियमार्थम् । 
अन्यथा षोडशदिनाधिकदार्धिंश्न्मासानन्तरं कृष्णपक्षनियमेन शुङ्कादिखमभङ्गापत्तेः । तेन 
न्यूनाधिककाठे मटमासपातेऽपि न दोषः । अत एवोक्तं माधवीये-मासे तिरात्तमे 
भवेत्" इति । क्षयसखापि ज्यौतिःदाखे-असंकरान्तिमासोऽधिमासः स्फुटं सयात्, दवं 
ऋन्तिमासः क्षयाख्यः कदाचित् । क्षयः कातिंकादित्रये, नान्यतः स्यात्तदा वषेमध्येऽधि- 
मासद्रय च ॥ एकः क्षयासवे, परतश्चैक इदयधिमासद्रयं भवतीदयथः । 

अच विरोषमाह जाबालिः-मसद्रयेऽन्दमष्ये तु संक्रान्तिनं यदा भवेत् । 
्राकरृतसतत्र पूवैः सख्ादधिमासस्वथोत्तरः ॥' इति । उत्तरे ए ॒ कालधिक्यं, न पूर्वसिन्नि- 
सथः । यत्त॒ ब्रह्मसिद्धान्ते- चे्रद वड् नाधिमासः, परतस्त्वधिको भवेत् । इति । 
तत्र चैत्राूर्वमसंक्रन्तदरये पूर्वो नाधिकः, किंतु पर इयर्थः । यच ज्योतिःसिद्धान्ते- 
धटकन्यागते सूर्ये ब्रशिके वाथ धन्विनि । मकरे वाथ कुम्भे वा नाधिमासो विधीयते ॥' 
इति । तद्विकादिचतुष्ये मर्मासे सति पवं॒तुलाकन्यागते सुय क्षयपूर्वभाव्यधिमा- 
सस्य काठाधिक्यमात्रनिषेधाथे, न त्रधिकमाससख । '्दसानां फाल्गुनादीनां प्रायो माघख च 
कचित् । नपुंसकत्वं भवतीयेष शाञ्चविनिश्वयः ॥' इति हेमाद्रौ विष्णुधर्मविरोधात् । 
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मठमासेऽष्टकादिनिषेषानुपपततेध ॥ 
घ्ंयस्यागमनकारु उक्तः सिद्धान्तहिरोमणो-गतोऽग्ध्यद्विनन्दे मिते ाक- 
माता ता मतनानाााााम ाााममामनाायअअअन 

१--"कारखाधिक्यलिषेधाथं न स्वधिकूमात्रस्यः इलयपि पाठः । २--"मकरे वाथ म्मे बेति दष्टान्ता- 
धम् , प्राह्यभावाच्ः इत्यधि स्वज । इ-सिद्धांतशिरोमणिद्तमिताश्चरायां “ङवेदेन्दु वषः इयादि- 
स्वाक्य कालावधिद्रयपरतयेव व्याख्यातं । तहुद्का माघवमद नरल्लादिभिः पूर्ैस्मात् क्षयमासात् ङुचेदेन्दु- 
(ऽ४१)परिमितेवैदैद्वितीयः क्षयमासो भवति । कचित् गोकुभिः (9९) एकोनविशतिपरिमितेवैषैः भवती- 
सयुक्त, तथापि शिसेमण्युदाहृतचतुधेक्षयमासस्य तृतीयास्षयमासाद्राविशयधिकशतवषः(१२२)जातत्वेन् 
नियमद्वयस्यापि व्यभिचारात् । अत एव मणिमरीचाख्यशिरोमणिटीकायां गोकुमिन्यूनः कुवेदेन्दुवषश्चतुं 
क्षयमास इति तृतीयावधिसखवीकारेण समाहितं । किंच व्षत्रयाधिकषोडद्यदतवषेपरिमितश्षककाटेऽसद्ा- 

दिभिः सर्यमाणः क्षयमासः दिरोमण्युदाहृतचतु्श्षयमासात् सपाद श्ष्द्वयवर्षैः(२२५)जातः। तत्र पूवो्त- 
नियमस्य कथमष्युक्तिसंभवाभावात्। तस्मात् अहगतिविशेषात् यदा यस्िन्दशौन्तचान्द्रमासे संकान्तिद्वय 
भवति तदा स क्षयमास इयेव वक्तव्यमिति पुरुषा चिन्तामणिकारस्याभिभायः। ४--“गत्तेः इति पाटः! 
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काठे तिथीरैर्भविष्ययथाङ्गक्षसूर्यैः । गजाद्यमिमूभिस्तथा प्रायोऽयं कुवेदेन्दुवर्षः कचिद् 
गोभिश्च ॥' इति । अब्धयश्चत्वारः ४, अद्रयः सप्त ७, नन्दा नव ९, एषां प्रातिलोम्येन 
पाते ९७४ तैर्भिते वषे कथित् क्षयमासः पूवे जात इयथः । तिथयः पचदस १५, 
इरा एकादश ११. १११५ एवमिते यातं काथद्धविष्यतीयथः । अङ्गा ३, ऽक्न ५; सूयाः 

१२, एकत १२५६ । गजाः <, अद्रयः ७, अरयः ३, भूः ९, एकत १३७८ । कुः ९ 

वेदाः ४, इन्दुः १, एकत्र १४९ । गावः ९, कुः १, एकतर १९ । एतेर्भिते वषँ याते 
कृथिद्धविष्यतीलयथंः ॥ 

अथ मलमासे कायौकार्य निरूप्यते ! तत्र जाबालिः निलनेमित्तिके कु्यौ- 
च्छाद्धं र्यान्मछिम्टुचे । तिथिनक्ष्रवारोक्तं, काम्यं नैव कदाचन ।।' अयं च काम्यनिषेध 
आरम्भसमापिविषयः । “असूय नाम ये मासा न तेषु मम संमतः । व्रतानां चैव यन्ञाना- 
मारम्भश्च समापनम् ॥' इति तेनैवोक्तत्वात् । असूया अधिकमासा इल्थः । तत्र मण्डलं 
तपते खेः' इति वचनात् कारीयोदेः काम्यस्य तवारम्भसमाप्ठी भवत एवेयादिरियिन्यत्र वि- 
सरः । काठकगद्येऽपि-'मटेऽनेन्यगतिं कु्याञ्चिां नैमित्तिकीं क्रियाम् ।' इति । तानि 

^~. ८ > (~ ^~ 
नैमित्तिकानि दीपिकायामुक्तानि- यन्ेमित्तिकममिनष्यनुगतास्याधानमचायु वा संस्का 
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रादिविलोपने सति पुनः प्रोक्तं प्रतिष्ठादिकम् । इति, गयन्तरयुतं त॒ सोमादि हेयमेव ॥ 

तच्च कर्तव्यान्युक्तानि कालादरो-द्रादसाहसपिण्डान्तं कमे, म्रहणजन्मनोः । 
सीमन्ते पुंसवे श्राद्ध, द्ववेतों, जातकमं च ॥ रोगे शान्त्रङभ्ये च योगे श्राद्धं बतानि च । 
प्रायथित्तं निमित्तस्य वरापपूरवं प्ख वा ॥ अंब्दोदङ्कुम्भमन्वादिमहाटययुगादिपु । श्राद्धं 
दर्घेऽप्यदरहःश्राद्धमूनादिमासिकम् ॥ मरिम्डुचान्यमासेषु गतानां श्राद्धमान्दिकम् । 
श्राद्धं तु पूैष्षु तीर्थष्वेवं युगादिषु ॥ मन्वादिषु च यद्यानं दानं देनेदिनं च यत् । 
तिस्गोमृदिरण्यानां संध्योपासनयोः किया ॥ परवहोमश्चाग्रयणं स्ेरिष्िश्च पर्वणि । नि- 
लयाथिदोत्रहोमश्च देवतातिथिपूजनम् ॥ सान च क्ञानविधिनाप्यभक््यापेयवजेनम् । तपेणं 
वा निमित्तख नियलादुभयत्र च ॥ इति । एतो पुंसवनसीमन्तो । एतच गमौधानाद्यत्र- 
परा्चनान्तसंस्कारोपरक्षणम् । तदुक्तं दीपिकायाम्-ग्माधानसुखं च चौरषिधितः 
प्राग्जातयागे विना छ्रष्वाग्रयणं गजेनद्रपुरतरछया मघानङ्गयोः । तीर्थन्दुक्षययोश्च 
पिन्यमधिके मास्येवमायाचरेत्ः इति । अरभ्ययोगेऽर्धोदयपद्कादो काम्यान्यपि ब्रतादीनि 
कार्याणीलयथः । पूवे पत्र मठे शुद्धे चेयर्थः । महाख्यशब्देन मघा्रयोदस्युच्यते इति 

१--कारीरिन्रष्टयथ क्रियमाणो यागः । आदिशब्देन राक्षो्नाभिचासदयो जेयाः । २- न विद्यते अन्या 
क्रियाचरणादितरा गतिमौर्गो यसया. सा तां; तथा चायम्थ.--यस्या अन्यमासे आचरणात् काखातिपरत्ति- 

जनितग्रलयवायापत्तिसामिति । २-कृष्णभटस्तु “अब्दो दककुम्भमन्नादि महाख्ययुगादषु" इते पाठमा- 

दत्य, ““अब्दमम्बुघटं दच्यादन्नं चापि सुसञ्चितम् । संवत्सरे विचद्धेऽपि प्रतिमासं च मासिकम् इति 
कोथुमिवचनास् “ननिशस्सोदकम्भान्नदानानिः इति व्याचख्यो 
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माधवः । दरीश्राद्धं मेऽपि कार्यम् । यन्तु ऋष्यश्यद्कः-'संवत्सरातिरेकेण मासो 
यः स्यान्मलिम्नुचः । तस्सिक्लयोदशे श्राद्धं न कुयीदिन्दुसंक्षये ॥ इति, तत् 
कास्यदशश्ाद्धविषयम् । काम्यं नेव कदाचनः इति वचनात् । दरे च काम्यं 
श्राद्धं कन्यां कन्यावेदिनश्वः इलादिना याज्ञवस्क्येनोक्तम् । निलयं त॒ मटेऽपि 

८ क 

भवदेव । 'दरदऽप्यहरहःश्राद्धं, दानं च प्रतिवासरम् । गोभूतिटदिरण्यानां मासेऽपि 
स्यान्मरिम्टुचे ॥: इति मात्स्योक्तरिति देमाद्यादयः । दिवोदासीयेऽपि-“अनि- 
न्दुरिन्दुपूणा च हखिये बुधाष्टमी । नाधिमासे परियाल्याः सीमन्तान्नारने रियोः ॥ 

~ 

इति । अनिन्दुःदरयैः । द्विविधमप्यमाश्राद्धं न का्यमिदयपराकंः । (तत्र यद्विहितं कमे 
उत्तरे मासि कारयेत् 1' इत्युक्तेः ष्या तु दिवसेमांसः' इति शुद्धमासकरणेऽपि शारो 
पपत्तदर्शराद्धं मठे न कायैमिति पाचीनगोडाः, खकपाणिश्च । संवत्सरपरदी 
पेऽपि-“एकराशिथिते सूर्ये यदा द्यं मवेत् । दर्शश्राद्धं तदादौ खाने प्र मठि- 
म्ल्चे ॥ अत्रापि त्रीगबह्यवखा । यद्यपि कालाद्चो स्वं वार्षिकं मासद्वये का्यैमि- 
त्युक्ते, तथापि हेमाद्रिमाघवापराकोदिमतात् ्रथमवार्षिकं अयोदरो मलमासे । 
दवितीयाचाब्दिकं तु शुद्धमासे एव कार्यम् । असंक्रन्तेऽपि कर्वव्यमाव्दिकं प्रथमं दविजैः । 
तथेव मासिकं श्राद्धं सपिण्डीकरणं तथा ॥' इति दारीतोक्तः | (आब्दिकं प्रथमं 
यत्यात्तकर्वति मलिम्टुचे । चेतुर्दशे त॒ संप्राप कुर्वीति पुनराब्दिकम् ॥' इति स्शल्यन्त- 
रोक्तेश, पुनराब्दिकं दहितीयादिवार्षिकं योदश मासेऽतीते चतुरदशायदिने कुयीदिय 

(~, =. 

यत्तु सलयव्रतः- वषे क्षं तु यच्छुद्धं मातापित्रोम्तेऽहनि । मलमासे न तक्कायं व्या- 
भरस्य वचने यथा ।॥ इति, तद्धितीयादिवाषिकविषयम् । “आब्दिकं प्रथमं यस्त्त- 
[0000 गणष षी 

१---अत्र साधवश्रहणेनारुचिः सूचिता । तद्वीजमाह रीकाकारः-'महाख्यद्ाब्दश्च मघात्रयो- 
वश्यां लक्षणा व्यथी । श्ृद्धिश्राद्ध तथा सोममस्याधेयं महाख्यम् । राञ्याभिषेक काम्यं चन 
कुर्याद्धा चुलद्धिते ॥* इति श्छगृक्तनिषेधस्य च कारातिपन्नमहारुयविषयकत्वात् । यतः “संसं आशि- 
नादिषडङ्क एवः इति भरूतेऽतीतो महाख्यस्तन्न प्रासोऽपि न कार्यः । किंतु तदुत्तरगोणतत्कार एवेति । 
यदि तु "भाद्रपदोऽपि संसपःः इति मतम्, तदा प्र्याब्दिकादिवत् स्रकारुप्रा्चरो महालर्यो भवस्येव । 
एवमेव (तथाधिमाससंसपेमर्मासादिषु द्विज । प्रथमे या तिन स्याव” इति संसरपपदोपादानसंगतिः । 
आश्चिनयेव संसर्पत्वे तत्रोषाकर्मप्रािरेव न निषेधानुपपत्तेः" इति 1 वस्तुतो माधवसखय रुश्चणाबीज--- 
“अपि नः स कु जायाद्यो नो दद्याज्रयोदशीम् । पायसं मधुसर्पिभ्या प्रारछयि रस्य च ॥* इत्यत्र 
मनुर्तौ (३।२७४) रीकायां ““वर्षासु मधायुक्तत्रयोदशी पूर्वोक्ता विवक्षिता, तत्रापि-“्रोष्टप्ामतीतायां 
मघायुक्ता त्रयोदृक्गीम् । प्राप्य श्राद्ध हि कतेग्य मधुना पायसेन च ॥` इति शङ्कवचनाव् भाद्रङ्ृष्ण- 

त्रयोदशी पूर्व्रेह च गद्यते” इति ङच्छकभडेनोक्तस्वात् तत्पक्षे एव महाख्यप्रा्िरूपमिति भाति । 
२--अन्न--“मेषादिस्थे सवितरि यो यो मासः भपूयेते चान्द्रः । चेत्राद्यः स ज्ञेयः पूर्तिदहित्वैऽधिमा- 
सोऽन्त्यः ॥° इति क्चनान्तरमुदाहतं रीकाकृता । तन्मूरुकमेवेदं मूरोक्तमिलययपि प्राह स एव 
३--प्राग्वत्-निलयकाम्यभेदेनेति भावः । ४---“्रथमाब्दिक मरुमासेः इति पाडः । ५---शन्रयोद्शे 
षु संप्राप इति पाठः कवित् । 

२ नि० घिं 
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लुर्वीत मठिम्टुचे ॥' इति पूर्वोक्तवचनात् । यत्र द्वाद मासिकं शुद्धमासे भवतिः 
तत्र अयोदशेऽधिके एवाचान्दिकं कायैम् । यत्र त्वधिकमध्ये द्वादस मापिकं, तत्र तख 
्विाव्र्ति कृत्वा चतुर्दयो शुद्धे एव प्रथमाब्दिकमिति निष्कषः । तेन द्वितीयादि शुदधमासे 
एव । पृथ्वीचन्द्रोदये दिवोदासीये मदनपारिजाते चैवम् । मटमासमृतानां 
त॒ यदा स॒ एवाधिकः खात्तदा ततैव प्रतिसंवत्सरं कार्यम् । यथाह वैटीनसिः- 
मलमासे मृतानां तु श्राद्धं यत्मतिवत्सरम् । मटमासेऽपि कर्तव्यं नान्येषां तु कथंचन ॥ 
इति । हेमाद्रौ व्यासोऽपि-भमटमासमृतानां तु सौरं मानं समाश्रयेत् । स एव दिव- 
सस्तस्य श्राद्धप्ण्डिदकादिषु ॥' अत्राधिकमृतसख न दितीयाघब्देऽपि सोरविधिः । दिती- 
यादावन्याधिके वा॒पूर्वनियमविधिवैरूप्यात् । किंतु प्रथमान्दिकस्य मठे नियमात् । 
सलत्रतेन तद्धि्लस्य सर्वस्याधिके निषेधे प्राप्ते प्रतिग्रसवमाप्रं लाघवात् । अतो न दिती- 
यादौ सोरमासप्रसङ्गः । 'चान्द्रमिष्टं तथाब्दिके । मासपक्षतिथिरपष्टेः इयादिविरोधाच । 
यत्त च्ृद्धवसिष्टः-श्राद्धीयाहनि संप्राप्ते अधिमासो भवेद्यदि । मासहयेऽपि कुर्वीति श्राद्ध- 
मेवं न सुद्यति ॥' यच्च व्यासः-“उत्तरे देवकायीणि पितृकायौणि चोभयोः इति, तन्मा- 
सिकादिविषयम् । ध्योगादिकं मासिकं च श्राद्धं चापरपक्षिकम् । मन्वादिकं तेर्थिकं च 
कुयान्मासद्रयेऽपि च ॥' इति स्खतिचन्द्रिकोक्तेः 1 तेर्थिकं=तीर्थश्राद्ध, तेत मासदयेऽपि 
कार्यमिति चिस्थलीसेतौ भटाः । केचिन्तु-श्रतिमासं गरतादे च श्राद्धं यसखतिवत्स- 
एम् । मन्वादौ च युगादौ च तन्मासोरुभयोरपि ॥' इति मरीचिवचनत्, व्व्षे क्षतु 
यच्छ्राद्धं मातापित्रो्ृतेऽहनि । मासदयेऽपि तक्कु्ीद्भथाघ्रख वचनं यथा ॥° इति गाख्वो- 
कते प्रयाब्दिकं मास॒द्रये कार्यमिलयाहुः । तत्तुच्छम् । श्रतिमासं ताहे क्रियमाणं मासि- 
कम् , प्रतिसंवत्सरं क्रियमाणं कै्यादिश्राद्धम्' इति सरीचिवचसो मदनरन्ेन व्याख्या- 
नात् । गालवीयस्य च मासद्रयात्मके क्षयमासे इति माधवेन व्याख्यानात् । यच 
कैश्चिदुक्तं प्रथमाब्दिकं मास्ये का्यम्-'आब्दिकं प्रथमं यत्यात्तकुर्वीत मरिम्टुचे । 
त्रयोदशे च संप्राप्त कुर्वीति ुनराब्दिकम् ॥' इति यमोक्तेरिति, तदपि चिन्यम् । पुन- 
राब्दिकं द्वितीयादिवार्षिकं अयोदशेऽतीते चतुर्दशे कुर्यात् । अन्यथा- सांवत्सरं न वर्धत 
श्राद्धं तत्र मृतेऽहनि । इति वैटीनसिविरोधः सादिति देमाद्रो प्रथ्वीचन्द्रोदये 
च । एतेन "न वर्धत न च्छिन्यात् , शुद्धेऽपि इयदेव" इयनन्त भटव्याख्या मानाभावात् 
परसा । ̀ धूवेव्याख्यायां तु हारीतीये प्रथमग्रहणमेव मानम् । यदपि निर्णयासते 

१--'अत्राधिकम्रुतस्यः इत्यत आरभ्य “मासतपश्चतिथिस्पष्ट इत्यादिविरोधाच्च इलयन्तः पाठः कचिन्न 
रम्यते! २--(तच्च दैवात्तीथेभरासलो मासद्रयेऽपि' इति पाटः। ३--भव्र वचनान्तरमप्युक्तं दीपिकायाम्-- 
स्युः पक्षद्रेयगाः कमास्मतिपदाद्याननेत्रमासक्रमाद् भूतौ माधवो मधौ त॒ मदनो ञयेष्टस्थिते पर्वणि । 
श्रद्ध. िशषदमी छभाः, छभतराः कट्पादयः शुङ्गाः” इति । ४--"असंक्रान्तेऽपि कतैव्यमाष्दिकं अथ 
मम् इति हारीतवाक्ये "वस्सरान्तरायवार्षिकशराद्धख शुद्धमासकरैग्यत्व एवाब्दिकस प्रथमत्वं विरोषणं 
युज्यते" इति रीकाङृदाशयः । 4 4 
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पूर्वोक्तकालादशेवचनात् मर्मासे श्राद्धदिनख वन्ध्यत्निरासार्थं॑पिुदेशेन ब्राह्मणान् 
भोजयित्वा शुदधमासे सपिण्डकं शराद्धं छुर्यात् । पिण्डवर्जनसंकरान्ते संक्रान्तौ पिण्डसंयुतम् । 
प्रतिसंवत्सरं श्राद्धमेवं मासदयेऽपि च ॥ इति घ्द्ध परादारोक्तेरिति । तदपि चि- 
न्यम् । पूर्वोक्तवचनख क्षयपूर्वभाव्यधिकमासविषयतात् । तत्र हि मसृद्रये श्राद्धयुक्तम् । 
तदाह सद्यतपाः-“एक ए यदा मासः संक्रान्तिद्रयसंयुतः ! मासदयगतं श्राद्धं मट- 
मासेऽपि श्रते ।॥' इति । मसद्यगतं=पूसंक्रातगते, क्षयगतं च ! मठमासे-क्षयमासे । 
भपिरब्दात् तद्पूवौधिमासे चेति देमाद्िः ! दीपिकापि-तसराक्सज्यधिमासको यदि 
भवेत्तत्रयसांवत्सरं तस्मिन् शुद्धतया क्षये च वचनाक्क्याद्रयोः कोविदः ।'इति कार 
दर्ाोऽप्येतद्विषय एवेयं बहूना \ 

मलमासे वञ्योन्यु क्तानि काटादश्-“अनिल्मनिमित्तं च दानं च महदादि- 
कम् । अभ्याधानाध्वरापूर्दतीर्थयात्रामरेक्षणम् ॥ देवारामतडागादिग्रतिष्ठा मोञ्ञिबन्धनम् । 
आश्रमसखीकृतिः काम्यबरषोत्सर्गश्च निष्कमः ॥ राजाभिषेकः प्रथमश्रूडाकर्म व्रतानि च । 
अन्नप्रासनमारस्भो ग्रहाणां च प्रवेशनम् ॥ सानं विवाहो नामातिपन्चे देवमहोत्सवः । 
बरतारम्मसमापी चाकाम्यं काम्यं च पाप्मनाम् ॥ प्रायधित्तं तु सर्वख मरमासे 
विवर्जयेत् । उपाकर्मोत्सर्जनं च पकितरदमनापणम् ॥ अवरोह. हैमन्तः सर्पाणां बछि- 
टका । ईंशानसख वरिर्विष्णोः शयनं पितेनम् ॥ दुर्गन्द्रस्ापनोत्थाने ध्वजोत्थानं च 
व्जिणः । पूरमत् प्रतिषिद्धानि परतरान्यच् दैविकम् ।' इति । अत्र मूरवचनानि हेमाद्ि- 
माधवादिभ्यो ज्ञेयानि । दिबवोदासीयेऽपि-'याघोत्सवं च देवादिदापथं दिव्यमेव च । 
मट्मासे न कुर्वति व्याघस्य वचनं यथा ।' इति ॥ 

अयं निर्णयः क्चयमासेऽपि ज्ञेयः । शविसंक्रमहीने यो वञ्यौव्ज्यविधिः स्मृतः । 
स एव तु दिसंकान्ते मरमासेऽप्युदीसिः ॥ इति काठकगरद्योक्तेः । क्षयमासम्- 
गन््खमस्े तानां पव्याव्दिके विददोषो हेमाद्रौ िध्य्े प्रथमे पूरो दवितीयेऽे 
ब्य तच्छुक- तथोत्तरः । मासाविति बुधेशचिन्यो क्षयमासस्य मध्यगो ॥ बआब्दिकवदरधाप- 
यवैसतादावपि । तेऽपि ज्ञेयम्। यन्मलमासे बज्यैसुक्तं, तच्छुकगुरवेरस्तादिष्वपि ज्ञेयम् । तदाह 

वृहस्पतिः-' बारे वा यदि वा वृद्धे शुक्रे वास्तंगते गुरो । मलमास इवैतानि वर्जये- 
देवदर्दानम् । इति । “अनादिदिवतां श्म शुचः स्यु्॑ष्ठमागैवे । मर्मासेऽप्यनावत्त- 
तीर्थयात्रां विवर्जयेत् ॥ आवरत्ततीर्थं दोषाभावमावरं, न त॒ फठमिति बाचस्पति- 

१--°्च कम काम्ये च पाप्मनाम् इति छष्णंमदरी संमतः पाठः, "काम्ये इति द्विवचनान्तं पूर्वान्वयि" 

हति च तन्न टीका । “च काम्याकाम्यं च पाप्मनां इल्यपि च कचित् पाटः। र--ए्व सति यत्- 

*मासः संक्रान्तिहीनोऽधिक इति कथितः शीघ्रमन्दुप्रचरेः संसर्पोऽहस्पतिः स्यात्समविषमतया चारन 
त्क्षयस्य । पूवैशवन्द्रा्कयोगेर्विरहितरविसंकान्तितश्ाखनं स्याद्कसयाक॑स्य मासे यदि न चरति वै मासयुसं 
विचिन्त्यम् ॥` इति वटेश्वरसिद्धान्ते मासयुग्मचिन्ताभिधानं तद्यद्ध सेव' दरति टीकाभित्रेतम् । 
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मिश्राः । तत्ने । भसति बाधके फटदेतुवाक्षतेः । छष्छोऽपि-"नीचसे क्करसंखेऽप्य- 
तिचरणगते बाख्वृद्धास्तगे वा संन्यासो देवया्रातनियमविधिः कर्णवेधस्तु दीक्षा । 
मोज्ञीबन्धोऽङ्गनानां परिणयनविधिर्वास्तदेवप्रतिष्ठा व्यः सद्धिः प्रयलातरिदरपतिगुरो 
सिंहरारियिते च ॥" इति । दीक्षा=यागदीक्षा, आगमदीक्षा च । तथा-'उचानचृूडाव्र- 
तचन्धदीक्षाविवाहयात्राश्च वधूप्रवेस्षः । तडागकूपप्रिदसप्रतिषठा बृहस्पतौ सिंहगते न 
कुयात् ॥ दिबोदासीये-'गुवौदिये गुरो सिंहे नष्टे शुक्रे मठिम्दुचे । गृहकर्म बतं 
यात्रां मनसापि न चिन्तयेत् ॥ अस्यापवादस्तत्रैव ब्राह्ये-मुण्डनं चोपवासश्च गो- 
तम्यां सिंहगे गुरौ । कन्यागते तु कृष्णायां न तु ततीरवासिनाम् ॥ तथा-या सा गौ- 
सये जन्या. तमी ग्ग, दितीया जाहवी स्पृता । सवतीर्थफठं खानाद् गोतम्यां सिंग 
गते वा शरो गो- गुरौ ॥" संहितापदीपे-स्यत्सप्तात्रं गुरुशुकयोश्च बारुत्वमहां दशं 
"० च वार्यम् । वृद्धो सितेज्यावशुभौ रिश्ते सस्तो यतस्तादुपचीयमानो ॥' 

वसिष्ठः-अतिचारगते जीवे वजेयेत्तद नन्तरम् । बतोद्राहादिकार्यषु अष्टा- 
विंरतिवासरान् ॥' बाल्यादिलक्षणसुकत्त बरह्यसिद्धान्ते-^रविणासक्तिरन्येषां ्रहाणा- 
मस्त उच्यते । ततोऽर्वाग्वार्धकं प्रोक्तमूध्वं बाल्यं प्रकीर्तितम् ॥' इति । बाल्यादि- 
परिमाणं च चत्तराते-्वारः गुक्रो दिवसदशकं, पच्वकं चैव वृद्धः, पशादहां तरितय- 

, मुदितः, पक्षमेन्यां कमेण । जीवो वृद्धः रिद्ुरपि तथा, पक्षमन्येः रिय तो, 
यर-छ्वकव्य" वृद्धो रोतो दिवसदशकं, चापैः सपतरा्रम् ॥' प्चिमत उदये द्ादिनानि 

वारः, अस्ते पञ्चदिनानि ब्दः, पूरवैतो दिनत्रयं बालः, पक्षं च वृद्ध इसयथः। 
जीवो गुरः । अन्यत्र तन्यथोक्तम्-श्राकपश्वादुदितः शुकः प््चसप्तदिनं चिश्ुः । विपरीते 
तु वृद्धत्वं, तददेव गुरोरपि ॥' इति । एषां च पक्षाणां व्यवस्थामाह मिहिरः- 
"वहवो दर्धिताः काला ये बाल्ये वार्धकेऽपि वा। ग्राह्यासत्राधिकाः, शेषा देशमभेदादुतापदि ॥' 
इति । देदाभेदश्च मदनरन्ने गाग्येः-श्युको गुरुः भ्राक्व प्राक्च बालो विन्ध्य 
दशावन्तिषु सप्तरात्रम् । वद्ध हणेषु च षट. च प्च, रेषे च देरो त्रिदिनं वदन्ति ।॥ इति । 
अलापवाय । अस्तादेरपवादः कृाद्ीखण्डे-न् अरहासोदयकृतो दोषो र 

स्ये ।' चरिस्थलीसेतौ वायवीये-“गोदावर्या गयायां च श्रीरौटे अरह्- 
णये । सुरासुरगुरूणां च मोव्यदोषो न विदयते ॥' प्रहणदरये=तच्िमित्तककुरभेत्रयात्रा- 
दानादावियर्थः । तदाह चिस्थलीसेतौ ल्टुः-“उपड्वे सीतलमानमान्वोरर्पोदये तरे क- 
पिलाख्यषष्ठयास्। सुरासुरेज्यास्तमयेऽपि तीर्थे यात्राविधिः संक्रमणे च शस्तः ॥' [वं मूढदोषो 
न च रात्रिदोषो न चाधिमासे न तिस सूतिः ॥” एवमप्युत्तरर् पठन्ति ।] इटं बहुना । 

4---श्रतियमनविधिः" इति प्राचीनपुस्तके पाठः । २--अच्र "न सखागमदीश्चा ।› इति छष्णभद्ीसंमतः 
पाठः, “तस्याः श्रोतस्रातैक्मौन्त्रवे्ायो गात् । तत्र कारान्तरस्य वक्तव्यत्वात् ।› इति तद्धीकाप्युपरमभ्यते । 
३--गोदाब्याम् । ७ पारः कचिदुपरर्मते । 
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मलमासे च जतविरोष उक्तो हेमाद्रौ पाद्ये-अधिमासे त॒ संप्रा गुडसर्थि- 
यतानि च । त्रयच्चिशदपपानि दातव्यानि दिने दिने ॥ साज्यानि गुडमिश्राणि अधिमासे 
नृपोत्तम । अधिमासे तु संप्राप्ते भयिशततु देवताः ॥ उदिद्यापूषदानेन प्रथ्वीदानफं ठ- 
भेत् । अयसिशदपृपात्नं कांसयपत्रे निधाय च ॥ सधरतं सहिरण्यं च बाद्यणाय निवेदयेत् । 
विष्णुरूपी सदसतां सर्वपापप्रणाशनः ॥ अपृपान्नग्रदानेन मम पापं व्यपोहतु । नारायण 
जगद्वीज भास्करप्रतिरूपक ॥ व्रतेनानेन पुत्रां संपदं चाभिवर्धय । यस्य हस्ते गदाचक्रे 
गरुडो यस्य वाहनम् । शङ्खः कएतठे यस्य स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥ कठाकाष्ठादिरूपेण निमे- 
पधथरिकादिना । यो कवयति भूतानि, तस्मे काठात्मने नमः ॥ कुरकषेत्रमयं देशः, काठः; पर्व, 
द्विजो दरि । परथ्वीसममिदं दानं ग्रहाण पुरषोत्तम ॥ मलानां च विुद्धयथं पापप्रशमनाय 
च । पुत्रपोत्राभिवरद्धय्थ तव दास्यामि भास्कर ॥ मव्रेणानेन यो दबाश्रयञिरुदप्पकान् । 
प्राप्रोति विपुटां रक्ष्मीं पुत्रपोतादिसंपदः ॥' इति ॥ 

दति निणयसिन्धो मङमासनि्णयः ॥ 
पक्षनिर्णयस्तु-“देवे मुख्यः शुङ्कपक्षः, कृष्णः पिव्ये विरिष्यते ॥ इति माधवेनोक्तः। 
अथ तिथिनिर्णयः | तत्र तिथिर्र॑धा-ङ्द्धा विद्धा च । दिने तिध्यन्तरसंबन्धर- 

हिता शुद्धा । तद्रहिता विद्धा ॥ तत्र जुद्धायामसंदेदाद्धि्धा निर्णीयते । तत्र सामा- 
न्यतो वेषमाह माधवीये पेटीनसिः-पक्षदयेऽपि तिथयसिथिं पूव तथोत्तराम् । त्रिभि- 

तिथिवेधा- यदूतर्िध्यन्ति सामान्योऽयं विधिः स्मतः” इति। हेमाद्विमदनरतादे 
दिनिणयः। तु द्वमुहूर्तोऽप्यक्तः-“उदिते देवतं भानौ फिन्यं चास्तमिते रवौ । द्विहूती 

तरिरह् सा तिधिरहैव्यकव्ययोः ॥* इति विष्णुधर्माक्तिः । दिमुहूततवं चानुकस्पः । द्वि 
मुहूतीपि कर्व॑व्या या तिथिववद्धिगामिनी ।' इति दक्चेणापिशब्दोक्तेः । अयं वेधः प्रातरेव । 
सायं तु तरिसुहूर्तो वेध एव । ध्यां तिथिं समनुप्राप्य यास्तं प्चिनीपतिः। सा तिथिस- 
दिने प्रोक्ता तरिमुहूर्तेव या भवेत् ॥" इति स्कान्दोक्तेः । दीपिकापि-त्रिमुहूतेगा तु 
सकटा सायम् इति । यानि तु-श्रतोपवासस्रानादौ ध्किकापि या भवेत् । उदये सा ति- 
थिग्रद्या विपरीता तु पैतृके ॥' इयादीनि स्कान्दादिवचनानि, तानि वैश्वानराधिकरणन्या- 
येनावयवस्तुलया त्रिुहरतप्रशंसापराणि । तिथिषिरोषे वेधविदोषः स्कान्दे- नगो 
दादसनाडीभिर्दिक्पव्वदशभिसथा । भूतोऽश्टादशनाडीभिदषय्युत्तरां तिथिम् ।' इति । 
अयं चोपवासातिस्क्तिविषय इति वक्ष्यते ॥ इति वेधः ॥ 

१-- सदा एकादश भोक्ता अष्टौ तु बसवः स्ताः । आदित्या दादश्च भोक्ता वषट्कारः अजापतिः ॥ 
इत्येता देवताः ख्याताखयच्िरात्' इव्युक्ताः । २--दिने=दिवसे, न स्वहोरान्ने इद्यथेः । ३--^ तत्सहिता" 
इति पाठ । ४--द्विमुहूवव्व लिवेशासं मवे तरिमुहूतेवत्तयेव पूणैस्वे च बिष्णुरहस्योक्तिर्यथा--्ां प्राप्या- 
स्तमुदेल्यकंः सा चेत्. सखाचिसुहूतेगा 1 ध्स॑ङलेषु सर्वेषु सम्पूण तं चिदुदधाः ॥* इति । ५--अर्यं 
न्यायो यथा-- पुत्रे जाते द्ादश्चकपाङेन पुरोडारोन वैश्वानरं यजेदिष्युपक्रम्य पुरतोऽष्टाकपारुनवकपार- 
ददाकपारेकादशाकपारादीनां पाविन्यौजोन्नायेन्द्रियादिदातृत्वेन भरंसोक्ता । तत्र डादरकपाखेनेवेष्टति- 
दावष्टाकपारा्चवयवस्तुयावथविनोऽपि पररसोक्ता तद्वदज्नापि हेयम् । &--अन्र तिथयस्तु नागपञ्चमी 
दिक््-दश्मी, भूतः-=चुदश्ची इति, रयाः । 



१४ निर्णयसिन्धो [ एकमभक्तम् 

तच्च स्वा तिथि्भददःकमैकारुव्यापिनी, सैव ् राह्या 1 कर्मणो यस्य यः कारुस्तत्का- 
ठव्यापिनी तिथिः । तया कर्माणि कुर्वति, हासव्रद्धी न कारणम् ।* इति विष्णुधर्मोक्तिः । 
दिनद्रये तद्रवाप्तावव्याप्तावेकदेरव्या्तौ वा युम्मवाक्यान्नि्णेयः । तख पूौबाधेनोपपततेः । 
कर्मकाठख प्रधानाङ्गताच्च । युग्भवाक्यं तु निगमः । श्ुग्माधियुगमूतानां षण्सुन्यो- 
वसुरन्धरयोः । रुद्रेण द्वादस युक्ता चतुरदंश्या च पूर्णिमा ॥ प्रतिपद्प्यमावास्या तिथ्योयुगमं 
महाफलम् । एतद्रयस्तं महादोषं, हन्ति पुण्यं पुरा कृतस् ॥" इति । अत्र रन्धान्ताः शब्दा 
दितीयादिनवम्यन्ततिथिवाचकाः । रद्र~एकादरी । द्वितीया तृतीयायुता । सा च द्वितीयायुतेति 
सप्षयुम्मानीयथेः । इदं च शुकपक्षे । अमप्रतिपद्युम्मसखय पूर्णिमायाशथच ततैव सादिति 
केचित् । तत्वं तमावाखाप्रतिपद्ुग्मात् कृष्णपक्षरिङ्गात् पक्षद्रयपरमिदं तत्तदविशेषवाक्यः 
कष्णे तिथिविरेषेऽपोद्यत इति । द्दामी तूक्ता पुराणससुचये-पूर्णे दशमी कायौ 
मिभिता, पू्वैयाथवा ॥ इति । सृपूर्णे-शुक्धपक्षे । जयोददी तु खमन्तुनोक्ता-्योदसी 
तु कर्तव्या द्वादरीसहिता मुने ॥ इति । करष्णपक्षे त्वापस्तम्बः-श्रतिपत्सटितीया 
स्यात् , द्वितीया प्रतिपयुता । चतुर्थसिंयुता या च सा तृतीया फलप्रदा ॥ पमी च ग्र 
कर्तव्या षष्ठया युक्ता तु नारद । कृष्णपक्षेऽ्टमी चैव कृष्णपक्षे चतुर्दशी ॥ पूवैविद्धा प्र- 
कर्तव्या, प्रविद्धा न कुत्रचित् । दशमी च प्रकतैन्या सदुगो द्विजसत्तम ॥ षष्ठयष्टमी अः 
मावास्ा कृष्णपक्षे तयोदरी । एताः प्रयुताः पूज्याः, पराः पूर्वेण संयुताः ॥' इति । 
यत्त॒ व्याघ्ः-“र्वो दपैसथा हिसा तरिविधं तिथिटक्षणम् । खर्वदर्पो परो पूज्यो, हिसा 
स्यात् पूर्वकाटिकी ॥" इति । खवेः- साम्य, दर्पो~वरद्धिः, तयोः परा । दिंसा-क्षयः, ततर पूर्व 
टरथैः । एतच्छरद्धादिविषयस् । ितीयादिष युग्मानां पूज्यता नियमादिपु । एकोदिष्टादि- 
वृद्धयादौ हासबृद्धादिचोदना ॥' इति व्यासोक्तेः । नियमादिषु~ततदानादिदैवकर्मसु । 
एकोद््िदि तिथे्बद्धयादावियर्थः । कर्मकारव्याघ्यभावे तु कर्मेपिक्रमकाटगेव ग्राह्या । "कृ 
मोपिक्रमकाल्णा तु कतिभिगीद्या, न युग्मादरः इति दीपिकोक्तेः । यानि तु-“ां 
तिथिं समनुप्राप्य उदयं याति भास्करः । सा तिथिः सका ज्ञेया दनाध्ययनकर्मसु ॥' 
इसयादीनि, तानि विम॒हूतीदिस्ततिरिति निर्णयरोली ॥ 
` अथेकभक्तम् । तत्काठः पाद्य-“मध्याहव्यापिनी यद्या एकभक्ते सदा तिथिः ॥ 
इति । मध्याहृश्च प्चधाविभक्तदिनतृतीयांशः । तेन यपि दादञ्चदण्डानन्तर प्राप्यते, 
तथापि दिना्समयेऽतीते युज्यते नियमेन यत् । एकभक्तमिति प्रोक्तमतस्तत्याद्धिव 
हि ॥' इति स्कान्दोक्तेः पोडरसपदशादिदण्डा युख्यः काठः । दीपिकायां तु- 
“मध्याहान्यदरे तरिभागदिवसे स्यादेकमक्तम्' इति । ततः सू्यासपर्यन्तं गौणः । 'दिवेव 

9--द्वितीयादिकयुग्मानामर्' इति पाटः । २--भ्यो यख विहितः कारः कमैणस्तदुपक्रमे । विद्यमानो 
भवेदङ्ग नोञ्दितोपकरमेण त॒ ॥* इति बोधायनवचनाच। ३--अन्र--*संध्याभोजनतिषेधसय रागप्रा्षमोज- 
नपरतयेहाप्रव्त्तेःः इति हेतुर्क्तष्टीकायाम् । 



सक्त-पदोषौ ] प्रथमः परिच्छेदः । १५५ 

हि' इलस्य वेयभ्याप्येततरतवात् ! अत्र पर्वेचुरव व्याः, परे्युरेव, उभयेयुव्यीिः तदमावः, 
अंशव्यासतिः, तत्रापि साम्य वैषम्यं चेति षट् पश्चा; । 'तत्राचयोरसंदेह एव, तृतीये त॒ पूर्वेऽदहि 
गोणयुख्यव्यापतः सात् पूर्वा इति माधवः । युमवाक्याचिर्णय इति हेमाद्रिः । 
चलुथप्ष पैव । गोणकालवयासेः सत्वात् । वैषमयरारव्यासो याधिका, सा ग्राह्य, 
साम्ये पूर्वा । अयं च खतचैकमक्तनिर्णयः । अन्यके उपवासम्र॑तिनिधौ च तदनुसरेण 
निर्णयः । । 

अथ नक्तम् । तच्च दिनानरानपूतं रात्रिभोजनम् । तत्र प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या । श्र 
दोषव्यापिनी ग्राह्या तिथिर्नक्र्ते सदा ! इति वत्सोक्तेः। पदोषस्तु-श्रिमहूतं प्र 

नक्त-दोष- दोषः स्याद्भानावस्तं गते सति । नक्तं ततर तु कर्वव्यमिति शाखविनिश्चयः ॥ 
योर्विचारः। इति मदनरत्ने व्यासोक्तेः । तत्रापि व्रिदण्डोत्तरं कार्यम् । सायसंध्या 

त्रिषयिका अस्तादुपरि भाखतः।' इति स्कान्दोक्तेदैण्डत्रयस् संध्यात्वात् । त्र-'चत्वारी- 
मानि कमीणि संध्यायां परिर्जयेत्। आहारं, मेथुन, निद्र, खाध्यायं च चतुर्थैकम् ॥' इति 
माकेण्डेयेन मोजननिषेधात् । शृहूरतेनिं दिन नक्तं प्रवदन्ति मनीषिणः । नक्षव्रददीना- 
रक्तमहं मन्ये गणापिप ॥' इति माधवीये मविष्योक्तेय । गौडास्तु-श्रदोषोऽ- 
समयाद्ध्य षयिकाद्रयमिष्यते ॥" इति वत्सोक्तः प्रदोषः । संध्या च दिनराच्योः संधौ 
मुहूत: । अ्धास्तमयात्संध्या व्यक्तीमूता न तारका यावत् । तेजःपरिदानिवसशाद्धानोररषोदयं 
यावत् ॥' इति वरादोक्तेरित्याह्ूः । तन्न । अस्य संध्यावन्दनानध्यायादिप्रतवात् । अत् 
एव तत्र खण्डमण्डठसख सेध्यात्मुक्तं विज्ञानेश्वरेण । यच मदनरल्े-“नक्तख वेध- 
त्वाद्रागप्राप्तमोजनगोचरो निषेधः" इद्युक्तम् । तन्न । विघेर्निषधाविरोधात् । अन्यथा कपि- 
ञटानियत्र तरिभ्योऽधिकानां हिंसनं स्यात् । सायंकाठे नक्तं तु दिनद्वये प्रदोषासपय ज्ञेयम्। 
अतथाव्वे प्र खादस्तादवीग्यतो हि सा ।' इति जावालिवचनात् । भ्रदोषव्यापरिनी 
न स्यादिवा नक्तं विधीयते । आत्मनो द्विगुणा छाया मन्दीभवति भास्करे ॥ तन्नक्तं नक्त- 
मिदाहू्न नक्तं निरि भोजनम् ॥" इति स्कान्दाच । यलादीनामपि सायाह नक्तम्। नक्तं 
निरायां कुर्वीति गृहो विधिसंयुतः। यतिश्च विधवा चैव कुर्यात्ततसदिवाकःम् ।' इति तत्रैव 
स्श्रलयन्तरात्। इदमपुत्रविधुरोपक्षणस् । पुत्रवतस्तु रात्रावेव । “अनाश्रमोऽप्याश्रमी खाद- 
पलीकोऽपि पुत्रवान् ।' इति संयदोक्तेः । सौरनक्त तु द्विव । शसुहूतैस्प्गेवाहि 
निरि चेतावती तिथिः । त्यां सौरं भवेन्नक्तमहन्येव तु भोजनम् ॥° इति खुमन्तुक्तेः । 

१--उपवासस्य प्रतिनिधिः पयायः । उपवासरुक्चणं तूक्त स्म्रयन्तरे-(^उपाच्रत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो 

गुणेः सह । उपवासः स विज्ञेयो न श्ारीरविशोषणम् ।` इति । २--तिथिर्यथोपवासरे स्यादेकभक्तेऽपि 
सा तथा । इति सुमन्तुवचनमपि उपवासप्रतिनिध्येकपरम्ः इति टरीकायायुक्तस्ः। ३--"अश्वमेषे 
वसन्तदेवताये कपिअकानारुभेतः इत्युक्तं तत्र “कपिज्जरान्” इति बहुव्ननेनेति भावः । 



१६ निणयसिन्धो [ उपवासनिणैयः 

हरिनक्ते इरिनक्ते विरोषः कालाश्च स्कान्दे-“उदयखा सदा पूज्या दसिन- 
विरेषः। तक्तव्रते तिथिः ।॥ इति । अन्यनक्तं तु संक्रन्यादावपि रात्रावेव । मिषै- 

धस्य रागप्राप्तमोजनगोचरत्वेन वैधाबाधकलात् दिनदयव्याप्तो परा । 'उभयोयेदि वा 
तिथ्योः प्रदोषव्यापिनी तिथिः । तवरोत्त्र नक्तं स्यादुमयत्रापि सा यतः ॥* इति कालाद 
जावाछिवचनात् । अन्यपक्षेषु एकभक्तवच्निणेयः । अचर विदोषो मदनरले गार्डे- 
हविष्यभोजनं खाने सलमादारखाधवम् । अथिका्यमधःरभ्यां नक्तभोजी षडाचरेत् ॥' 

अभिकार्य~व्याहृतिहोमः ॥ इति न्तम् ॥ अयाचिते तु बिरेषवचनामावासक्षे उपवासे 
राप्ते उपवासवन्रि्णेयः ॥ 

अथ नक्चषच्रततकालनिर्णयो विषणुध्म- उपोषितव्यं नक्षत्रं यस्मित्रस्तमियद्रविः। 
युज्यते यत्र वा तारा निरीये शरिना सह ॥' इति । माधवीये स्कान्दे-'ततरैवोपवसेरक्ष 
यत्निसीथादधो भवेत् । उपवासे यक्षं स्यात्तद्धि. नक्तैकमक्तयोः ॥॥' 

अथ बतपरिभाषा ॥ तच्ाधिकारिणों मदनरन्ने मविष्ये-(अनभयस्तु ये 
विप्रास्तेषां श्रेयो विधीयते । व्रतोपवासनियमेनौनादानैस्तथा नृप ॥' अनयिग्रहणसुपवास- 
विषयम् । अत एव देवखः-जआहिताभिरनडांश्च बह्यचारी च ते बयः । अश्नन्त एव ॒सि- 
ध्यन्ति नैषां पिद्धिनश्चताम् ॥' एकादश्यादौ त॒ वचनाद्धवतीति वक्ष्यामः । य॒द्रस्या- 
प्यधिकारः । श्रो वणशचतुर्थोऽपि वणेवाद्धर्ममरदेति । वेदमच्रसधाखादावषय्कारादिभि- 
विना ॥' इति व्यासोक्तेः । पाच्यास्तु वैर्यरद्रयोर्िरात्राधिकोपवासनिषेधः । कया 
यद्राश्च ये मोहादुपवासं ्रकुवेते । चिरतरं प्रातं वा तेषां व्युष्टिं विदयते ॥ चतुथेमक्त- 
क्षपणं वेद्ये शद्रे विधीयते । भरात्रं तु न धरमन्नर्विहितं ब्रह्मवादिभिः ।॥' इति हेमाद्रौ वच- 

उपवासाधि- नादिव्याद्भुः । यावदुक्तनिषेष इलन्ये । तत्वं तु प्रकरणान्महातपोविषय 
कारिनिणयः । इति युक्तम् । एवं श्ीणामपि । यत्तु स्कान्दे- नासि सीणां पएथग्यज्ञो न 

्रतं नाप्युपोषणम् । भतृश्रुषयेवेता रोकानिष्टन्रजन्ति हि ॥ यवेभ्यो यच्च पि्रादिकेभ्य 
ुर््ाद्र्ताभ्यर्चैनं सत्कियां च । तस्यां वे सा फं नान्यचित्ता नारी सङके भरतृुश्रषयेव ॥ 
आदिद्यपुराणे-"नारी खल्वनयुज्ञाता स्रौ वापि सुतेन वा । बिफटं तद्धवेत्तस्या यक्रो 
लयोष्ैदेहिकम् ॥' इति । ओध्वदेदिकंनपारोकिकं, तद्ध्ैनलज्ञानिषयम् । 'भाय पृ्यु्मैतेनेव 
वरतादीनाचरेत्सदा # इति कालयायनोक्तेः । अत्र विरोषो हरि्वदो-'खानं च कायं रिर- 
ससत: फलटमवाभ्ुयात् । खराला खी प्रातरुत्थाय पतिं विज्ञापयेत्सती ॥' तथा-'गृहीतौ 
म्बरं पावे सकद साक्षतं तथा । गोशरङ्गं दरषिणं सिच्य प्रगृहीया्च तरम् ॥' ओदुम्बर- 

¶-- एकमक्तवदिति । यथा एकमक्ते गोणसुख्यव्याप्ती निणायिके, तथा नक्तेऽपीलयथेः । तेन पएफैकदिनेः 
एव व्याप्तो सुख्यकारुग्याक्षिरेव । दिनद्रयास्पशे गोणकाख्व्याप्तिरेवेति भावः । २--*एकमक्धायावित. 
योया विंशतिधयिकावधिः । सा तिथिः सकला ज्ञेया नक्ते सायाद्सं गता ॥ इति बिरोषवचनाक्निणय 
इति मयूखङ्ृदभिप्रायः। ---यावर्दरो लिषेधवाक्यं, तावदे निषेध इत्याहुः । ४--दक्षिणं  सिक्तवाः 
इत्यपि कचित् पाटः । 



तारम्भे विषः | प्रथमः परिच्छेदः । १७ 

ताभ्रमयम् । 'ततो मर्तः सती द्ारस्लातस्य प्रयतसख च । आत्मनश्वाभिषक्तव्यं ततः रिरि 
तजलटम् । उपवासेषु कर्तव्यमेतद्धि व्रतेषु च ॥" इति । सर्वत्रतेषु संकल्पविधिश्च 
भारते-'गृहीवोदुम्बरं पत्रं वापिू्णमदच्छखः । उपवासं तु गृहीयाबद्य संकत्पये- 
दधः! दस्तनेवेय्थः ॥ 

अथ व्रतारम्भकाः । मदनरत्ने गाग्यः-'अस्तगे च गुरौ शुक्रे वाटे वृदे 
मरिम्टुचे । उ्यापनमथारम्मं रतानां नैव कारयेत् ॥' रलमालायाम्-सोमसोम्यगुरुडु- 
क्रवासराः सर्वकर्मसु भवन्ति सिद्धिदाः । भानुभोमरशनिवासरेषु च म्रोक्तमेव खलु क 
सिध्यति ॥" तथा-धविरुद्रसंज्ञा इद ये च योगसतेषामनिष्टः खलु पाद आदः । स्वेधु- 
तिस्त॒ व्यतिपातनामा सर्वोऽप्यनिष्टः, पखिस्य चार्धम् ॥ तिस्रस्तु योगे प्रथमे, सवर, व्याधा- 
तसंज्ञे नव, पच्च रटे । गण्डेऽतिगण्डे च षडेव नाड्यः ञुभेषु कार्येषु विवर्जनीयाः ॥' 
संग्रहे-कृष्णेऽभिदिरयोरूध्वं सप्तमीमूतयोरधः । शङ्के वेदेशयोरूध्य भद्रा प्रागबसुपूर्णयोः । 
भ्रीपतिः-न सिद्धिमायाति कृतं च विष्ठया विषारिषातादिकमत्र सिद्धम् ! व्यव- 
हारसमुचये-दराम्यामष्टम्यां प्रथमधटिकापव्वकपरं दर्दः सपम्या द्विदशघयिकान्ते 
त्रिघटिकम् । तृतीयाराकायां खयम(२०)घयिकाभ्यः प्रभवं श्युभं॒विषटः पुच्छं शिवतिथि- 
चतुर्थ्यस्तु विरमे ॥' तच्चैव-सर्पिणी तु सिते पक्ष कृष्णे चैव तु वृश्चिकी । सर्िण्यास्तु 
मुखं याज्यं व्रथिक्याः पुच्छमेव च माधवीये~विरष््यदाहनि तिथेरपराधैजाता 
पूवीर्धजा निरि तदा शमदा च पुच्छे ।' ब्रह्मयामटे-"दिनमद्रा यदा रात्रौ रात्रिभद्य 
यदा दिवा । न लाज्या ज्युभकर्येषु ्राहुखं पुरातनाः ॥' श्रीपतिः-^द् पोष्णतो 
दराद्य शांकराच्र पौरंदराद्यानि नव कमेण । पवौर्धमध्यापरभागयुन्नि चिरंतनन्योति- 
षिकः स्मृतानि ॥" 

घरतारम्मे विरोषो मदनरन्े सल्यत्रतेनोक्तः-उदयया तिथिय हि न 
मवेद्िमध्यभाक् । सा खण्डा न अतानां स्यादारम्मश्च समापनम् ॥' इति । देवलः- 
“अभुक्ला प्रातराहारं स्लात्राचम्य समाहितः । सूर्याय देवताभ्यश्च निवेद्य अतमाच- 
र्त् ॥ भदनरल्े `गविष्ये-श्षमा सयं दया दानं शोचमिन्दियनिग्रहः । देव- 
पूजाभिहवनं संतोषः सेयवर्जनम् ॥ सर्वै्तेष्वयं धर्मः सामान्यो दरधा स्मृतः ॥' 
अभरिहोमस्तदैवयः, व्यार्हतिहोमो वेति बधेमानः । यत्तु तेनोक्तम्-सर्वपद- 
मेतत् पुराणोक्तपरकरृतव्रतपरम् । अतान्तरे तु विष्यन्तरस्ते होमोऽन्यथा न । अत 
एवेकादद्यां शिष्टानां होमानाचरणम्ः इति । तन्न । “जपो होमश्च इति वक्ष्यमभेक- 

१--“उद्यापनञयुपारम्भंः इति पाठः । र--श्रथमघिका पञ्चमपरं हरिधो, इति पाटः । ३--दिन- 
भेद्धा नाम तिथेः पू्वाधेभद्वा 1 रात्रिभद्रा तु तिथेर्ततराधेभद्ेति शेयम् । ४-दिनसमध्यभागिलयनेन दिना- 
धोत्तरं समाक्षायां जतारम्भसमाष्षी कायै । | ॥ 

= सिंर 



१८ निरणयसिन्धो [ अकषक्तो त्रतनिणैयः 

वाक्यत्वेनास्य काम्यव्रतसमापिपरत्रात् । तवं तु॒साप्तदश्यस्य पञुमित्रविन्दादिग्रकरण- 
सेनेव तत्तदरतविरेषहोमविधिभिरस्योपसंहार इति । बिष्णुधर्म-नतैजप्यजपनं ध्यानं तक 
थाश्रवणादिकम् । तदर्चनं च तन्नामकीतंनश्रवणादयः ॥ उपवासकृतामेते गुणाः ग्रोक्ता 
मनीषिभिः ॥ कौम-'वबहि्ामान्यजान् सूतिं पतितं च रजखलाम् । न स्परोन्नाभिभाषेत 
नेक्षेत व्रतवासरे ॥ प्रथ्वीचन्द्रोदये अधिपुराणे-लाला तअतवता सर्वव्रतेषु ्त- 
मूर्तयः । पूज्याः पुवर्णमय्यायाः शक्त्या वै भूमिशायिना । जपो होमश्च सामान्यं बरतान्ते 
दानमेव च ॥ चतुर्विंश द्ादश्च वा पञ्च वा त्रय एवं वा| विग्र भोज्या यथाराक्ति तेभ्यो 
दद्याच्च दक्षिणाम् ॥' अत्र विप्रा इति पुंलिङ्गनिर्दगात् पुमांस एव भोज्याः, न तु सियः | 
एवं सदस्षमोजनादावपि । विरूपैकरोषैस् प्रमाणान्तरं विनाऽयुक्ततात् । अत एव ्रयो- 
यैजमानयोः प्रतिपदं कुयात्, बहुभ्यो यजमानेभ्यः इत्यादौ विरूपैकरोषायोगात् पल्य 
मिप्रायं द्वितं बहुलं वा न संभवति" इल्युक्तमाचार्थः । पार्थसारथिना च-'एतेनेकस्य 
रह्मणस्यावृ्या मोजनं परास्तम् । बहुत्वस्येकपदश्चुया ब्राह्मणानिततेन भोजनान्वया- 
भावात इन्यत विस्तरः; । शाद्रसख तु प्रतिष्ठादिवद्वमद्मारया व्याहृतिहोमः इति 
बधमानः । त्रतमूर्वयो~बतदेवताप्रतिमाः । परतिमाखरूपं च मदनरत्ने भविष्ये- 

परतिमा. “अनुक्तद्रव्यतस्संख्या देवताप्रतिमा नृप । सोवर्णीं राजती तारी वृक्षना 
सखरूपनि्णयः। मारतिकी तथा ॥ यचित्रजा पिष्टरेखोत्था निजवित्तानुरूपतः । आ माषा- 

सल्पर्यन्तं कर्तव्या शाल्यवर्वितेः ॥' तनैव जाद्ये-आज्यं द्रव्यमनादेशे जुहोतिषु वि- 
धीयते । मतरस देवतायाशच प्रजापतिरिति धितिः ॥ मत्रालुक्तौ समस्तव्याहतिरूपो मचः, 
प्रजापतिश्च देवतेति कल्पतरुः । वधेमानधतदेवीपुराणे-्होमो अहादिपूजायां 
रातमष्ठाधिकं भवेत् । अष्टाविंशतिरणे वा यथप्राप्ति विधीयते ॥ मदनरन्ने-“अयुक्त- 
संख्या यत्र सच्छतमष्टत्रं स्मृतम् #“ वधंमानधतन्रद्धद्ातातपः-“उपवासं द्विजः 
क्रुत्वा ततो बा्षणभोजनम् । कुर्यात्तेनाख सगुण उपवासोऽभिजायते ॥' 

व्रतोव्यापनाचुत्ते तु पएथ्वीचन्द्रौदये नन्दिपुराणे--कुयौदु्ापनै तख समापो 
यदुदीरितम् । उद्यापनं विना यत्तु तद्रतं निष्फलं मवेत् ॥ यदि चोद्यानं नोक्तं बतानु- 
गुणतश्वरेत् । वित्तानुसारतो दबयादलुक्तोचापने त्रते ॥ गाश्चैव काञ्चनं ददयाद्रतसय परिषू- 
तये ॥ अराक्तो तु नारदीये~सर्वेषामप्यलाभे तु यथोक्तकरणं विना । विप्रवाक्यं स्मतं 

१--साप्षदद्यख='सक्तदशसामिधेनी-' इति वाक्यस्य पश्चुयगे मित्रविन्दाख्यदशपू्णमासेशटिविजतो च 
तस्पकरणस्थाक्निस्िधनीयसक्चदश्चचां यथोपसंहारः-संकोचो भवति तथेतद्रतेऽपि । २--"तजप्यजपनः 
ध्यानेः इति पाठः । ३--'एव च” इति पाठान्तरम् । ४--अत्र भ्विघ्राः पूज्याः" ईति पाठः । ५--बि. 

स्पेकदेश' इर्ति प्राचीनयुंसंके प्ान्तरम् । पर च तन्न युक्तम् । एतद्राक्यस्य समांसविषयपरत्वां । 
तथाचेकरोषसमासप्रकरणे पाणिनीये--“सरूपाणामेकरोष-' ( १।२।६४ ) इ्युक्तस्वात् विरूपेकरोष- 
स्थायुक्तत्वमिदलभिभ्रायः । &=प्रतिपदं-शखाख्यकष्यु भायां ुयौत् । 
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शुद्ध चतस्य परिपूतये ॥ वृथा विप्रवचो यस्तु गृह्णाति मनुजः शुभम् । अदत्वा दक्षिणां 
पापः स याति नरक ध्रुवम् ॥ भारते- वेदोपनिषदे चैव सर्वकर्मसु दक्षिणा । सर्वत्र 
तु मयोदिष्टा मूमिगीवोऽथ काञ्नम् ॥ बेजवापः-“शिवनेबोद्धव यस्माद्रनत पितृव- 
छभम् । अमञ्गठ त्तेन देवकार्येषु वर्जयेत् ॥ टोडरानन्दे देबीपुरणे-श्रते च 
तीर्थऽध्ययने श्राद्धेऽपि च विरोषतः । परान्नमोजनादेवि यस्यान्न तख ततफटम् ।॥* पथ्वी- 
चन्द्रोदयेऽचिपुराणे-नियस्लायी मितादये गुर्देवद्विजार्चकः । क्षार क्षौरं च ठवण 
मधु मांस च वर्जयेत् ॥' क्षारास्तु तञ्ैवोक्ताः-तिल्युद्धाद्ते रम्य से गोधूम- 

क्रा हवि- कोद्रवो । धान्यक देवधान्य च रमीधान्य तयक्षवम् ॥ खिन्नधान्यं तथा 
प्यगण्श्च । पण्य मूढ क्षारगणः स्मृतः ॥' गोधूमानां त॒ त्रैव प्रतिप्रसवः-श्रीहिष- 

षिकयुद्राश्च कठायाः सतिरु पयः । श्यामाकाश्चैव नीवारा गोधूमाद्या अते हिताः ॥ कृष्मा- 
ण्डाा्ुवार्ताकपारद्कीज्योष्षिकास्यनेत् । चतुरभक्च सक्तकणाः शाकं दधि घृत मधु । 
दयामाकाः शाठिनीवारा यावक मूरतन्दुटस् ॥ हविष्यत्रतनक्तादावभिकायौदिके दितम् । 
मधु मांस विहायान्यद्रते वा हितमीसििम् । इति । शमीधान्य=माषादि । पारद्की=मध्य- 
देर "पो" इति प्रसिद्धा । ज्योल्सिका-कोशातकी । मिताक्षरायां गौतमः- 
चतुर्म्ष-सक्तुकण-यावक-शाक-पयो-दधि-धृत-मूढ-फलोदकानि हवीष्यत्तरोत्तरं प्रशस्तानि । 
पयो दधि धृत च गव्यम्” इति । अन्ये च विरोषा एकादश्ीचातुमीखादिमरकरणे वक्ष्यन्ते । 

गरहीतव्रतत्यागे तु मदनरन्ने छागदेयः-पूं तरत गृहीत्वा यो नाचरे्ताम- 
मोदितः । जीवन् मवति चाण्डालो, मृतः श्वा चामिजायते ॥" तत्र प्रायथित्तमुक्त पृथ्वी- 
चद्द्रोदये अभि-गरूडपुराणयोः-क्रोधासमादाष्टोमाद्रा व्रतभज्ञो भवेयदि । दिन- 
त्रय न भुञ्जीत युण्डन शिरसोऽथवा ॥' इति प्रायधित्ता्नानादतिक्ान्तव्रतानुष्ठान नास्तीति 
गम्यते । यन्तु-श्रायित्त ततः करत्वा पुनरेव तती भवेत् ॥ इति वचनात् यच्रातिका- 
न्तमपि ब्रत कार्यमेवेति द्खपाणिः । तन्मध्ये व्रतलोपे शेषस्वे ज्ञेयम् । एतच शक्त- 
विषयम् ॥ 

अराक्तौ त॒ काल्देमा्रौ पुराणान्तरे-“उपवासासमर्थश्ेदेकं विप्रं त॒ भोज- 
येत् । तावद्धनादि वा दचयाद्ुक्तश्वेद् द्विगुणं तथा ॥' सुक्तः-ऊृतमोजनः । ब्राह्मणभोजनं 
विनेति शेषः । सदसखरसमितां देवी जपेद्वा प्राणसयमान् । इु्याह्ादससंख्याकान् यथाद- 
क्लातुरो नरः ॥" इति । छयुद्धितच्वे मात्स्ये -उपवासे तराक्तानां नक्त॒भोजनमि- 

मध्विति दोषाधिक्याथम् , मद्यादिनिषेधस्य सवेदा सिद्धत्वात्, उन्मादकसामान्य चा तदथं अनुञ्ञातम- 
द्यानामपि बताङ्ञो निषेध इति वा इत्यभिप्राय, । र“ चरभेक्षम्- इति पाट. तत्र ^चर.-हूतशेष 
पुरोडादादेरूपरुक्चषणम्' इति च रीकाश्य । 
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ष्यते ! मदनरल्ने वायवीये-द्रव्यदातोपवाससय एटं प्र्रोयसंगयम् ।॥ तथ 
पराकः देवलः-श्रद्यच्य॑तथा शौच सलमामिंषवर्जनम् । बरतेष्वेतानि चलारि वण्डि- 
नीति निश्चयः ॥' मात्स्ये-"तस्मात्करतोपवासेन सरानमभ्यद्धपूर्वकम् । वर्जनीयं प्रयतेन 
रूपं तत्परं सृप ॥ अन्ये च नियमस्तत्र तत्रान्वेषणीयाः ॥ 

अथ खरीवतेषु विदोष उच्यते । तत्र हेमाद्रौ बतकाण्डे गारुडे-गन्धार- 
फारताम्बूटपुष्पमासनलेपनम् । उपवासे न दुष्यन्ति दन्तधावनमञ्जनम् ॥" इति । इं 
च सभतेकोपवासविषयम् । अञ्जनं च सताम्बूर कुङ्कमं र्तवाससी । धारयेत्सोपवा- 
सापि अवेधन्यकर यतः ॥ विधवा यतिमार्गेण, कुमारी वा यद्च्छया ।॥' इति तत्रैव 
भविष्योक्तः । तथा विष्णुधर्म-सर्वेषु तूपवासेषु पुमान्वाथ सुवापिनी । धारयेद्रक्त- 
वख्लाणि कुसुमानि सितानि च ॥ विधवा शुङकवसनमेकमेव हि धारयेत् ॥ मनुरपि- 
'ुष्पाटकारवस्चाणि गन्धधूपातुटेपनम् । उपवासे न दुष्यन्ति दन्तधावनमञ्जनम् ॥' 
मदनरले व्यासः-'दन्तधावनपुष्पादि त्तेऽप्यसया न दुष्यति । इति । यद्यपीदं सर्वो 
पवासविषयं प्रतीयते, तथापि रिष्टचारात्सौमाग्याच्थं क्रियमाणनवरात्रतिरात्रायुपवास- 
विषयमेव, न त्वेकादस्यादि विषयम् । असकृज्जलपानाच्च सक्रत्ताम्बूलचर्वणात् । उपवासः 
प्रणदयेत दिवाखापाच मेधुनात् ॥' इयपराकै देवेन तन्निषेधात् । न चाखय पुंविष्- 
यत्वेन सावकाशत्वात् सीणां ताम्बूलादि प्राप्नोतीति वाच्यम् । ताम्बूटादिप्रापकयेवे- 
कादशीतरविषयतवेन वेपरीयस्यापि सुवचत्वात् । यत्त॒ हरिवंरो-“अञ्जनं रोचन चैव 
गन्धान्सुमनसस्तथा । चते चेवोपवासे च निलयमेव विवर्जयेत् ॥ शिरसोऽभ्यज्ञन सोम्ये 
नैवमेतसरश्सते । न पादयो गात्रसख सेहेनेति धितिः स्मृता ॥" इति, तत्ततरेवोक्त- 
पुण्यकव्रतविषय न तु सर्वच, पूर्वोक्तविरोधादिति मदनरन्ने उक्तम् । तन्नैव- 
“अश्ुप्रपातो रोषश्च कठहस्य कृतिस्तथा ॥ उपवासाद्रताद्वापि सद्यो अशयति श्ियम् ॥ 
खियमित्युपटक्षणम् । मदनरत्ने दिवधर्मे-दानं वरतानि नियमा ज्ञानं ध्यान हुत जपः । 
यबञेनापि कृतं सवे कोधितख वृथा भवेत् ॥' 

अथ सूतकादौ निर्णयः- नत्र शावसूलयारोचयोः सर्वस्मातैकर्मनिवृततिरनिवन्येषु 
स्प्टैव । गौडास्तु क्षताशोचादावपि तामाहुः-जान्र्ध्व क्षतजे जाते निकमे न चाचरेत् । 
नैमित्तिक च तदधः सवदरक्तो न चाचरेत् ॥ टोर्तके च समुन्न ज्वरकर्मणि भेथुने। धूमोदार 

१--बरह्मचयं ख्ीसङ्गादिराहिलयम् । यथा-'सरण कीषेन केकि, रक्षण गुद्यभाषणम् । सकर्पोऽध्य 
वसायश्च क्रियानिदेतिरेव च ॥ पतन्मेथुनमष्टाङ्ग भ्रवद्न्ति मनीषिण । इति । तस्मादेतत्सर्वं व्जनीय- 
मेव । जन्यथा-“स्रीणा तु पक्षणात्स्पशोत्ताभि ` संकथनादपि । विपद्यते बह्यच्यं खदारेष्दूतुखगमात् ॥१ 
इति बरह्यचयंभङ्गापत्ति । २-- “आमिष इतिपानीय गोव क्षीरमामिषम् । मसूरमामिष स्ये फे 
जस्बीरमामिषम् ॥ जाभिष श्ुक्तिकाचू्णसारनारु तथामिषम् ।' इति स्दव्युदित ज्ञेयम् । ३- टृतासंप- 
कंजन्यस्फोयदो । 
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तथा वान्तो नियक्माणि संयजेत् ॥ द्रव्ये युक्ते तजी्णे च नैव थुक्त्वापि किचन । 
कम कुयाननरो निलयं सूतके मृतके तथा ॥' इति कालिकापुराणात् । बस्तुनस्तु 
पूर्वं देवीपूजोपक्रमात्तन्मात्रविषयलमयेति युक्ते प्रतीमः ! तथा देमाद्रौ पाश्च-गर्भिणी 
सूतिकरादिश्च कुमारी वाथ रोगिणी । यदाऽदुद्धा तदान्येन कारयेत्, प्रयता खयम् ॥ 
इति । पुंसोऽप्येष विधिः, लिङ्गस्याविवक्षिततात् । तेन "यस्मिन््रते यत्पूाद्ुक्तं॑तदन्येन 
कारयेत्, शारीरनियमान्खयं कुर्यात् इति हेमाद्विव्योचख्यौ । "न व्रतिनां ब्रते" इति 
विष्णृुक्तेख्च । आरम्भस्तु न भवयेव । तदाह छुद्धितच्वे विष्णुः-वहुकाटिकसंकलयो 
गरहीतश्च पुरा यदि । सूतके भृतक चैव रतं तत्रैव दुष्यति ॥' एतत्काम्यव्रतपरम् । निदं 
त्वनारब्धमपि का्ैमिति गौडाः । मदनरल्ञे-पूसंकल्पिते यच्च रतं सुनियतत्रतैः । 
तकतैव्यं नैः शुद्धं दानार्चनविवर्वितम् ।॥' माधवीये कौमे-“कराम्योप्वासे प्रक्रान्ते 
सन्ता मृतसूतके । तत्र काम्यव्रतं ङुयदानार्चनविवर्जितम् ॥ इति । एतेन सङ्गऽधि- 
काराद्रताङ्गदेवपूजादि कार्यमिति वर्धमानोक्तिः परास्ता ) भ्रारब्धं पूजादि कार्यमेव । 
नवरात्रे तु तत्रैव विशेषं वक्ष्यामः । एवं रजखलापि । यत्त॒ सल्यव्रतः-श्रारब्धदीषत्- 
पसां नारीणां यद्रजो मवेत् । न तत्रापि तख सखादुपरोधः कथंचन ।" इति, तत् प्रति- 
निधिना कारयेदिलेतत्परम् । तदुक्तं मदनरत्ने मात्स्ये-“अन्तरा तु रजोयोगे पूजाम्- 
न्येन कारयेत् ।' इति ॥ 

प्रतिनिधयञ निर्णयाश्रते पेटीनसिः-भभा्य पयर्रतं कुर्याद्धायायाश्च पति- 
व्ैतम् । असामर्थ्ये परस्ताभ्यां बरतमङ्खो न जायते ॥° स्कान्देऽपि-पुत्रं वा विनयोपेतं 
भगिनीं भातरं तथा । एषामभाव एवान्यं ब्राहमणं ॒वा नियोजयेत् ॥' कालयायनः--पितृ- 
मातुभ्रातृपतिरार्वर्थे च विशेषतः ।! उपवासं ्रङर्वाणः पुण्यं शतगुणं लभेत् ॥ मातामदा- 

द्रीनुद्स्य एकादस्यामुपोषणे ! कृते ते तु फठं विप्राः समग्रं समवाधरुयुः ॥' मदनरन्ने 
प्रभासखण्डे-भती पुत्रः पुरोधाश्च आता पतली सखापि च । यात्रायां धर्मकार्येषु 
जायन्ते प्रतिहस्तकाः । एभिः कृतं महादेवि खयमेव कतं भवेत् ॥ तञ्ैव वायवीये- 
(स्यं करौमरक्तशेत्कारयीत पुरोधसा ।' इदं च सरववर्णसाधारणम् । अविरोषात् । यंत 
कञचिदाह-श्रसख ब्राह्णादिरेव प्रतिनिधिर्युक्तो न रष्रः । “जपस्तपसरीथसेवा भ्र 
व्रज्या मच्रसाधनम् । किः संपादितं यस्य संपन्नं तस्य तलम् ॥' इति मरीचिवच- 

नात् इति, तच्ुच्छम् । म्रबरज्यादीनां श्रेऽसंभवात्, गविंशये प्रायदर्दीनात्! 
इति न्यायेनासय बाद्यणादिगोचरत्वात् । यदापि-उपवासो ततं होमस्तीथंल्लानजपादि- 
जकन 

१--“कदाचन' इति पाठः । २-“यत्त कथिन्महोश्च आह इति पायो बहुत्र । ३--"वि्षये-पायद्- 
रीनात्ः (ज, सू. २।३।६।१६) इति सूत्रम् ; विशये यागविधिः संस्कारदिधिर्वेति संशये-संस्कारविधिः 
न यागविधिः, भ्रायदशेनात्=दोहनादिसंस्कारमध्य्रपाठात् इति तब्याख्यानम् । 
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कम् ।' इति पूर्वीपे पाटस्तदापि स एव दोषः । श्लीरुद्रपतनानि षट" इति मानवीय 

जपनिषेधात् । वस्तुतस्तु सृपूर्णतावाचनमात्रमव्रोच्यत इति प्रतिनिधेः का वर्तेय 
ठम् । अचर विरोषमाह चिकाण्डमण्डनः-काम्ये प्रतिनिधिनोसि 

पः। निदे नैमित्तिक च सः । काम्येऽप्युपक्रमादध्वं केचिसरतिनिधिं विदुः ॥ न ̀  

सासतिनिधिर्मत्रखामिदेवाभिकर्मसु । स देरकास्योनीसि नारणेरभिरेव सा । नापि प्रति- 
निधातव्यं निषिद्धं वस्तु कुत्रचित् ॥' हिरण्यकेडिसूञेऽपि-“न खामितसख भार्यायाः 

पत्रख देश्सख कारखाेरदेवतायाः कर्मणः शब्दस्य च प्रतिनिधिर्विंचते' इति ॥ 

अथ व्रतादिसन्निपाते निर्णयः; । तत्र विथिद्यसत्रिपाते तत्रोक्तं दानदोमादि 
मेणालुषटेयम् , अविरोधात् । इदं पूवारन्धेष्वेव । एकमध्येऽन्यकाम्यकमोरम्भस्तु न भव- 
सेव गुणफडास्ते । "यस्य यन्ञे प्रततेऽन्तरा यज्ञस्तायते तं यज्ञं नितिगह्णातिः इति 
राणकध॒तश्चुतेः । यज्ञः-तादिकर्ममात्रम् । अनङ्गेन व्यवधानदोषसख सर्वत्र साम्यात् । 
रिष्टस्तु माधका्तिकल्रानादिमध्ये रक्षद्योम-तुठा-भारश्रवणायाचरन्ति, तत्नियमध्येऽस्तु, 
काम्यमध्ये तु चिन्यम् । यत्र तु नक्तेकभक्तादो विरोधस्तत् प्राथम्यादेकभक्तं कार्यम् । नक्तं 
तु पेदुलत्तिथौ गौणकाठे कार्यम् । समकालीनविरुद्धतादौ तु "एकं खयं कृतान्य- 
द्वा्यादिना कारयेत्" इति माधवः । यत्र तु रिवरात्यादो तिथिमध्ये पारणयाऽदहि 
भोजनं प्राप्तम्, भभूताष्टम्योर्दिवा शुक्त्वा रत्रौ ञुक्छा च पर्वणि । एकादस्यामरोरत्र 
शुक्ला चान्द्रायणं चरेत् ॥" इति तज्निषेधश्च, तत्र पारणाया वैधत्वादिवैव भोजनम् । 
निषेधस्तु रागप्राप्तमोजनविष्यः । एवमष्टम्यादिनक्ततरते संकरान्यादो रौ संकष्टचुध्ी 
च रात्रौ भोजनम् । यत्र व्ष्टम्यादो दिवा सुजिनिषेधः, संक्रमे च रत्राबिति निषेधदरयं 
तत्रोपवास एव कायैः । यपि पुत्रिण उपवासोऽपि निषिद्धस्तथापि-उपवासनिषेधे तु भक्ष्यं 
किंचिद्रकल्पयेत् † इति वचनाक्किचिद्धक्षयिलोपवासः काथः । चान्द्रायणमध्ये एका- 

दश्यादौ तु ् रससंख्यानियमेन भोजनं काथैमेव । चान्द्रायण काम्यत्वेन निद्याधक- 
त्वात् ¦ अवधेन गलयसंभवा् । एकादश्यामेकान्तरोपवासादिपारणायां जलपारणां कृत्वो- 
पवसेत् । आपो वा अरितमनरितं चः इति श्रुतेः । एवं दादस्यां मासोपवासशराद्धपर- 
दोषादिषु ज्ञेयम् । एवे काम्यनैमित्तिकनियत्वादिकृतं बलवं खयमूद्यमिति दिङ् ॥ 
| इति कमटाकरभद्ते निणयसिन्धो नतपरिभाषा समाप्रा ॥ 

रि 

अत्र विरो 

१--(जपस्तपस्तीथयाच्रा अन्रञ्या मच्रसाघनम् । देवताराधनं चेति स्रीश्युदपतनानि षद इति सेय- 
सुचिः । २-अस्याभ ‹ (-श्रा्यणो दीनवणस्य यः कुर्यात् क्म किंचन । स तां जातिमवाभोति इ 
रोके परश्र च ॥` इति कारुटेमाद्रौ मरीचिनिषेधाच ।' इत्यधिकः पाटः क्रचित् । 
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अथ प्रतिपदादिनिर्णयः ॥ ुद्कपरतिपदपराहव्यापिते पूवौ ग्राह्या । युगमवा- 
भरिपनिमयः । कयात् । श्रतिपत्समुखी कायौ या मवेदाप्रािकी ॥ इति स्कान्दोक्तेः । 

शुका स्याखतिपत्तिथिः प्रथमतशेत्सापराह्ने भवेत इति दीपिकोक्ते- 
ञ्य । अपराह्ण पधा भक्ते दिने चतुर्थो मागः । तदभावे सायाहव्यापिनी ग्राह्या । 
(तदभावे तु सायाहव्यापिनी परिग्ह्यताम् । इति माधवोक्तेः । कृष्णा तु परा । 
कृष्णातृत्तरतोऽखिखाः इति दीपिकोक्तेः । कृष्णापि पूर्ेवेयनन्तमष्टा; । सर्वति- 
धिषु वज्योन्युक्तानि स॒हृर्तदीपिकायाम्-(कृ्माण्डं बहतीफलानि ठवणं व्यं 
तिलाम्टं तथा तैटं चामलकं दिवं प्रवसता शीषं कपालात्रकम् । निष्यावांश्च मसूरिकान् 
फलमथो वृन्ताकसं्ञं मधु चूतं खीगमनं कमासतिपदादिष्वेवमा षोडश ।# शीरषना- 
रकिठम्, कपारं-असाबु, अत्रं =पयोरकम् । भूपालः-कूष्माण्डं बृहतीं क्षारं मूलकं 
पनसं फलम् । धात्री शिरः कपालात्रं नखचर्मतिखानि च ॥ श्षुरकमाङ्गनासेवां प्रतिपद्रभृति 
यजेत् ॥' नखं~रिम्बी, चरम-मसूरिका ॥ 

"द्वितीया तु कृष्णा पूर्वा, शुङ्कोत्तरा' इति हेमाद्विः । क्ष्णा द्वितीयाऽऽदिमा 1 
पूर्वाह्णे यदि सा सिता तु परतः स्वाः इति दीपिकोक्तः  माधवानन्तभटमते पु 
सवीपि द्वितीया परा । तथा च साधवः-पूर्वद्युरसती प्रातः परे्युश्िसुहू्वगा । पा दि- 
तीया परोपोष्या पूर्वविद्धा ततोऽन्यथा ॥ इति ॥ 

तृतीया तु सर्वमते रम्भाव्यतिस्ति परेव । तेन युग्मवाक्यं रम्भात्रतविषयम् । 
रम्भाख्यां वर्जयित्वा तु तृतीयां द्विजसत्तम । अन्येषु स्ैकरयेषु गणयुक्ता अरशखयते ॥' 
इति बरह्मवैवतीत् । गौरीव्रते तु विशेषमाह माधवः-“ुहूतमात्रसचेऽपि दिने 
गोरी्तं पे । शुद्धाधिकायामप्येवं गणयोगपशंसनात् ॥' इति ॥ 

चतुथ्येपि सर्वमते गणेरघरतातिरिक्ता पैव । युग्मवाक्यात् । ^एकादरी तथा षष्ठी 
भमावास्या चतुर्थिका । उपोष्याः परसंयुक्ताः पराः पूर्वेण संयुताः 1: इति माधवीये 

बृहद्र सिश्टोक्तेश्च । 'नागचतुर्थी तु मध्या्टव्यापिनी प्चमीयुता च ग्राह्याः इति 
निर्णयाश्रते माधवीये चोक्तम् । युगं मध्यंदिने यत्र तत्रोष्य फणीश्वरान् 1 क्षी- 
रेणाप्याय्य प्म्यां पूजयेसखयतो नरैः ॥ विषाणि तस्य नद्यन्ति न तान् हिंसन्ति प- 
गाः ।' इति माधवीये देवटोक्तेः । युगं=चतुर्थी । पूर्वत्र मध्याहव्यापौ पूरी, 
अन्येपक्षेषु परेव, पक्भ्यां पूजोक्तेः । गणेङाव्रते त॒ तृतीयायुतेव चतुर्थी । "चतुर्थी तु 
तृप्रीयायां मंहापुण्यफरप्रदा । कर्तव्या व्रतिभिर्वैतस गणनाथसुतोषिणरी ॥" इति 1 हेमाद्रौ 
1 1 ~^~------------------~~--~-------ˆ-------------------------~~-----"~-~-----------------------------~-८-~---------~ 

श्वय 

१ क्षाराः पूर्वं "तिरमुहाहते श्भ्यं" इत्यादि (१९ पृष्े)उक्ताः । २-- तथा चोक्तम्-'एकादश्यष्टमी 
षष्ठी पैर्णमासी चतुर्दश । अमावास्या तृनीया च ता उपोष्याः पराल्बिताः +` इति }' 
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ब्रह्मवेवर्तात्। माधवीये तु गणेरानते मध्याहव्यापिनी सख्या } "चतुर्थी गणना 
थस्य मातृविद्धा प्रशखते । मध्याहव्यापिनी चेत्खासरतश्वेतपरेऽहनि ॥" इति बहस्प- 
तिवचनात् । रातः शुङ्तिठेः स्रात्वा मध्याह्ने पूजयेत्प ॥ इति तत्कल्पेऽभिधा- 
नाच । तेन “परदिने त्वे परा, अन्यथा पूवीः इ्युक्तम् । वस्तुतस्तु यत्र भाद्रशुङच- 
त्यादौ गणेशत्रतविरेषे मध्याहपूजोक्ता तद्विषयाण्येव मागुक्तवचनानि, न तु सारवत्नि- 
काणि । संकष्टवतुरथ्यादो बहूनां कर्मकारानां बाधापत्तेः । तेन सर्वत्र गणेस॒ब्ते पूर्वैवेति 

सिद्धम् । संकष्टचतुर्था तु चन्द्रोदयव्यापिनी ग्राह्या । दिनद्ये तवे 
मातृयोगखय सत्वापपूर्देति केचित् । अन्ये तु दिने मुहूर्तत्रयादिरूपस्य 

तुतीयायोगस्यामावात् परदिने माधवोक्तमध्याहव्याधिसखात्सपूर्णलाच्च परेयाचक्षते । 
दिनद्वये तदभावे तु परेव । गौरीबते तु पूर्वैव । 'गणेशगौरीवबहुराग्यतिरताः प्रकीर्तिताः! 
चतुथ्यैः प्वमीविद्धा देवतान्तरयोगतः \॥ इति मद नरज्े ब्रह्मवैवतीत् ॥ 

पश्चमी तु माधवमते सोपि पूर्वा । "चतुर्थसंयुता काया पञ्चमी परया न तु । 
देवे कर्मणि पिव्ये च शुङ्पक्षे तथाऽपिते ॥ इति हारीतोक्तेः । हेमाद्रिमते त॒ 
कषणा पूवी, सिता प्रा । करष्णा पूर्वयुता, सिता परयुता यायञ्चमी इति दीपिकोक्तेः । 
वस्तुतस्तु हारीतोक्तिरुपवासविषया । भ्रतिपतव्वमी चैव सावित्री भूतपूर्णिमा । नवमी 
दरमी चैव नोपोष्याः परसंयुताः ॥' इति ब्रह्मधेवर्तात् । यत्तु-प्चमी तु प्रकर्तव्या 
पष्टया युक्ता तु नारद ॥ इत्यापस्तम्बीयं ततस्कन्द्तपरम् । 'स्छन्दोपवासे खी- 
कायो पञ्चमी परसंयुता । इति वाक्यशेषादिति माधय; । तत्नागपूजाविषयमिलयन- 
न्तभहनिर्णयास्रतादयः । चमत्कारचिन्तामणयौ च-“पञ्चमी नागपूजायां 
काया षष्ठीसमन्विता । तखां तु तुषिता नागा इतरा सचतुर्थिका । इति । तेन नागपू- 
जादौ परव । यच्च मदनरल्रदिवोदासीययोः श्रावणपच्वम्यतिरिक्ता पू्दयुक्त् । 
श्रावणे पश्चमी शङ्का संमोक्ता नागप्वमी । तां परियञ्य प्श्म्यशचतुर्थासहिता हिताः ॥ 
इति संग्रहोक्तेः । “गणेशस्कन्दयोगाम्यां कमान्रागः श्ुमादयुभः । मि्ामित्रे तयोः पत्र 
नागानामाखुबर्दिणो ।' इति षट्चिदान्मताच श्रावणपच्चम्यतिर्क्ताया नागपजम्याश्च- 
तर्थीडततवमु्त, तदुपवासादिविषयम् । पत्रे =वाहने ॥ 

षष्टी सर्वमते स्कन्दब्रतातिर्ति ̀  पैव । युगमवाक्यात् । नागविद्धा न कर्तव्या 
षष्ठी चैव कदाचन ।' इति स्कान्दाच । निर्णयाग्रते-शष्टौ च स्तमी चैव ॒वारश्ेदं- 
यमाणिनिः । योगोऽयं पञ्चको नाम सुर्यकोष्रहेः समः ॥' 

१---.भरिमित्रे" इति पाडः । ` 

संकश्ीनिणयः 1 



कादश्चीमि ( एकादश्ीनि्णेयः | प्रथमः परिच्छेद; । २५ 

सखक्षमी पूर्वैव 1 युग्मवाक्यात् । ष्या युता सप्तमी च कर्तव्या तात सर्वदा । 
इति स्कान्दाच ॥ 

अष्टमी तु सवेमते कृष्णा पूवा, सिता परा । च्रतमत्रेऽष्टमीं कृष्णा पूवा, शुङ्कष्टमी 
प्रा ।` इति माधवोक्तः । "परयुक् शुङ्काष्टमी, पूतयुक् कृष्णाः इति दीपिकोक्तेख | 
िवशक्त्युत्सवे च कृष्णाप्युत्तरा । पपक्षद्रयेऽप्युत्तव रिवराक्तिमहोत्सवे इति माध- 
वोक्तेः । दिवोदासीये भविष्ये-'यदा यदा सिताष्टम्यां बुधवारो मवेकचित्। 
तदा तदा हि सा गाद्या एकभक्ताश॒ने सृप ॥ संध्याकाठे तथा चेतरे असुपरे च जनाने । 
बुधाष्टमी न कर्तव्या हन्ति पुण्यं धुरातनम् ।' अन्यं पं हेमाद्रौ न धृतम् ॥ 

नवमी तु सर्वमते पूरौ युग्मवाक्यात् । न कुरया्वमीं तात दशम्या तु कदाचन् । 
इति स्कान्दाच ॥ 

ददामी तु पूवी परा वेति हेमाद्रिः । कर्णा पूर्वोत्तरा शुद्धा दशम्येवं व्यवधिता' । 
इति माधवः । वस्तुतस्तु युख्या नवमीयुतेव ग्राह्या । दशमी तु परकर्तव्या सदुगौ 
दविजसत्तम ।' इलापस्तम्बोक्तेः । यच्-संपणौ दशमी कायौ पू्वैया प्रयाथवा ।' 
इत्य ङ्धिरसोक्त, तन्नवमीयुक्ताखामे जदयिकी आाचेयेवं ज्ञेयम् ॥ 
 अभेकादद्ी 1 तत्रैकादश्युपवासो देषा-निषेधपयिपारनातमको बतरूपश्च । तत्रायः- 
न शङ्खेन पिबेत्तोयं न खादेत्कू्मसूकरौ । एकादश्यां न सुज्ञीत पक्षयोरुभयोरपि ॥' इति 
कौ्मदेवलाद्यक्तः । अभिपुराणेऽपि-गृहस्ो बद्यचारी च आहिताभिस्तयैव च । 
एकादद्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि ॥ इति ! न चात्र पर्युदासेन बतविधिः, तद्धेत 
वरतादिरब्दाभावात् ! बलरूपस्तु जद्ययेवर्त-श्रप्ते हरिदिने सम्यगिधाय नियमं 
निशि । दशम्यामुषवास्खय प्रकुयदष्णव्रतम् ॥' इति । इदं च रिव भक्तादिभिरपि 
कार्यम् । वेष्मवो वाथ दैवो वा ुर्यादकादशीव्रतम् । इति दिवधर्मोक्तेः । ̀ वैष्णवो 
वाथ दौवो का सौरोऽप्येतत्समाचरेत् ।' इति सौरपुराणाच । सोऽपि द्रेधा-नियः का- 

वेधो देण । स्यृश्च } उपोष्येकादरीं नियं पक्षयोरुभयोरपि । इति गारुडोक्तेः । 
पक्षे पक्षे च कर्ैव्यमेकादस्यामुपोषणम् ।' इति नारदोक्तेश् निलता ! 

यदीच्छेदविष्णुसायुञ्यं भियं संततिमात्मनः 1 एकादश्यां न सुश्चीत पक्षयोसभयोरपि #" 
इति कौमौदिषु फलश्ुतेश्च काम्यता । उभयैकादरीज्रतं गृहस्थातिरिक्तानामेव 
निव्यम् । गृहस्य तु शुङ्कायामेव त्तं निलयं, न कृष्णायाम् । एकादश्यां न भुञ्जीत 

` १--्ुरा कृतम् इति पाः । २--अच्र "माधवमतमेव युक्तम्, सापस्तम्बव चनं तु छकष्णपश्षपरम् 
इति टीकायामुक्तम्। तद्धीजं तु "दशमी सदुगौ' इलयादि सामास्यकथनं पूवोपरबहुवचनानुद्ट्य चेति श्ेयम्। 
३-- नशर उन्तरत्र संबन्धात् । तदुक्तम् -“प्रसस्यभ्रतिषेधोऽयं क्रियया सह यत्र नञ् । प्रयुदासः स विज्ञेयो 
यन्नोत्तरपदेन नञ् ॥ इति । तथा चान्न “न सञ्जीव इलयन्न नजो भुजिक्रियासाहिव्यास्रसन्यप्रतिषेध 

पवायमिति चावः। 
र्ट नि सिं @ 
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पक्षयोरुभयोरपि । वनखयतिधमोऽयं, शुङ्खामेव सदा गही ॥' इति देवरोक्तेः । न 

चानेन निवेधपाटनमेव वनखयतिविषये उपसंहियते, नतु तमिति वाच्यम् । अख 
पदासेन जतविधिपरतात् । अन्यथा पूर्वोक्ताभिपुराणवचने निषेधपाठने गरदखस्या- 
धिकारोक्या विरोधः स्यात् । निषेधसख निवृत्तिमात्रफरत्वेन विशेषानपेक्षणादुपसंहारायो- 
गात् । अमावस धर्मलामावाच्च । तस्मादनेन सरवेषामेकादशीत्रतविधायिनां सामान्य- 
वाक्यानां बनखयतिविषये उपसंहारान्न ग्रहशथख कृष्णायां नियवतप्रा्िः । कथ तदि- 

'सृकरान्यासुपवासं च कृष्णैकादशिवासरे । चन्दरसूर्यग्रहे चेव च इयौत्पुत्रवान् गरही ॥" 
इति नारदादिवचनेषु कृष्णानिषेधः १, प्राष्यभावादिति चेच्छरूयताम्-“शयनीबोधिनीमध्ये 
या कृष्णैकादसी भवेत् । सेवोपोष्या गरहसयेन नान्या कृष्णा कदाचन ॥ इति पाद्ये 
गरहस अषादीकार्तिकीमध्यखा या कृष्णा विहिता, सा पुत्रवतो निषिध्यते । अन्य- 
कृष्णायां तु न विधिः, सर्वविधीनां वनखयतिषूपसंहारात् । न निषेधः, प्राप्यभावात् । शय- 
न्यादिवाक्यं तपुत्रगरहिगोचरमिवयनन्तमट्हेमाद्यादिमन्थाः । दीपिकापि-भसिता 

उभयेकादद्योः तु शयनीबोधान्तरखाप्यथो न सख्ात्सीत्मवतोऽपिः इति । मदनरने 
साम्यम्। भविष्ये-भयथा शङ्खा तथा कृष्णा द्वादशी मे सदा प्रिया । शङ्का गरदश्ः 

कर्वव्या भोगसंतानवार्धनी । मुसुश्षुमिस्तथा कृष्णा न ते तेनोपदरिंता ॥ इति । निषे- 
धपाटनं काम्यव्तं च सर्वकरृष्णायां सर्वगरहिणां मवयेव । पुत्रवांश्च सभार्यश्च बन्धुयुक्त- 
स्तथेव च । उभयोः पक्षयोः काम्यव्रतं कुर्यात वैष्णवम् ।' इति नारदोक्तेः । एतच 
स्वं कालाद उक्तम्-"विधवाया वनखथस यतेश्रैकादशचीद्ये । उपवासो, गृश्स्य 
शुङ्खायामेव पुत्रिणः । सुजेनिषेधः कृष्णायां, सिद्धिस्तस्य ततो तरते ॥' इति । प्राच्यास्तु 
वैष्णवगरहखानां कृष्णापि निलया । निदं मक्तिसमायुक्तेभरे्विष्णुपरायणैः । पक्षे पक्षे च 
कर्तैव्यमेकाददयामुपोषणम् ॥ सपु समायेश्च सजनो भक्तिसंयुतः । एकादश्यामुपव- 
सेरक्षयोरुभयोरपि ॥ इति नारदोक्तरिलाहुः । पवरशब्दश्चापलयमात्रवचनः । नारा- 
यणच्त्तौ- पुमांस एव मे पुत्रा जायेरन्, इलयत्रापलयमात्रवाचिोक्तेः। जनयदवहुपुत्राणि' 
इति लिङ्ात् । “पोत्री मातामहस्तेनः इति मनृक्तेः । पुत्या अपलमियर्थे तु म्यो 
ढक्" इति पोत्रेय इत्यापत्तेः । धुमान् पुत्रो जायते" इति च ॥ 

उपवासनिषेधे विदोषो वायवीये उक्तः-'उपवासनिषेषे तु भक्ष्यं किंचित् 
प्रकल्पयेत् । न दुष्यद्युपवासेन उपवासफटं रमेत् ॥' भक्ष्यं च तत्रैवो क्तम्- "नक्त 
हविष्यान्नमनोदनं वा फठं तिलाः क्षीरमथाम्बु चाज्यम् । यतञ्रगन्यं यदि वापि वायुः 
प्रशसमोत्तसयुत्तरं च ॥ इत्यलम् । तच्च दरामीबेधो द्वेधा--अरुणोदयवेधः सूर्थोद 
यवेधश्वेति । आयो गारुडे-दशमीरेषसंयुक्तो यदि स्यादस्णोदयः । नैवोपोभ्यं वरेष्णवेन 
[पणि 22222 

१--आस्मवतः=पुन्नवतः । “आत्मा वै पुत्रनामासि" इति श्तेः । २ (जनयेत्” इत्यपि पाठः वित् । 
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तद्धि नेकादसीव्रतम् ॥' इति । अरुणोदयखरूपं च माधवीये स्कान्दे-“उदयात् 
अरुणोदय- प्राक् चतस्चस्तु घटिका अरुणोदयः !' इति ! यद पि-उदयास्राग्यदा 
निणयः। विप्र सुहूतंद्यसंयुता । संपूर्णेकादरी नाम ॒तत्रैवोपवसेद् गदी ॥ इति 

गारूडसारधमाद्विचनम् ! यच्च भविष्ये-आदियोदयवेलायाः प्राट्मृहूतंदया- 
न्विता । एकाद्ची तु संपूर्णा विद्धान्या परिकीर्तिता ॥' इति, तदप्युपसंहारन्यायेन दण्ड- 
चतुष्टयपरमेव । हेमाद्रावप्येवम् । यत्तु ्रह्मवेवते-“चतस्रो घटिकाः प्रातररुणोदय- 
निश्वयः । चतुष्टयविभागोऽत वेधादीनां किलोदितः ॥ अरुणोदयवेधः खात्सां तु घटि- 
कात्रयम् ॥ अतिवेधो द्िषटिकः प्रभासंदरौनाद्रवेः। महावेधोऽपि तत्रैव श्श्यतेऽ्को न 
दर्यते । तुरीयसत्र विहितो योगः सूर्योदये बुधैः ॥' इति, तदप्यवयवद्रारारुणोदयवेध्- 
विशेषपरमेवेति माधवीये मदनरल्ने च ! अन्यस्तूदयवेधः । 

तथान्येऽपि बेधा हेमाद्रौ माधवीये च गारुडे-'उदयात् प्रार् धरिषयिका 
प वयापिन्येकादरी यदा । संदिग्धकादी नाम वर्ज्य धर्मकाष्किमिः ॥ 

उदयासराङ मुहूर्तेन व्यापिन्येकादरी यदा । संयुक्तेकाद्ली नाम वर्ज्ययं 
धर्मवृद्धये ॥` हेमाद्रौ रात्रेरन्योऽष्टमो मागोऽप्यरुणोदय उक्त-“निशः प्रान्ते तु यामार्धे 
देववादित्रवादने । सारखतानध्ययने चारुणोदय उच्यते |: इति स्खतेः । अनेके 
एषां सर्वपक्षाणां मुहृतदयेन ओडीकारात्, निशः ्रान्तेः इति वचनाच रात्रिमानवरत्सा- 
धत्रिदण्डादयोऽनेकेऽरुणोदयाः । तदाह देमाद्विः-'सा्धंघयिकात्रयोक्तिरष्टविंशतिषरी- 
मितरात्िविषया । महत्तरास्तु रात्रीरपेक्षय चतस्रो धटिका इ्युक्तमितिः इत्याहुः । 
तन्न । अरुगोदयशब्दस्याऽनेकार्थत्वापत्तेः । न च मुहू्॑द्यमर्थः । दण्डद्रयेकमुहूतीविवि- 
धानां तथाप्यनुपपत्तेः ! नहि तेषां यामाधलमरुणोदयतवं चासि । मुहूतंदयख यामा- 

१---'अतिवेधादयः सरवे ये वेधास्िथिषु स्मृताः । सर्वेऽप्यवेधा विज्ञेया वेधः सूर्योदये मतः 1* इति 
वचनादिल्थः ! २--उद्यात् श्राक् चतुरदण्डत्वमरुणोद्यशब्द्रब्त्तिनिमित्तम्, अत एव काम्योपवास- 
वज्यवेधवाक्ये घरिकाशब्दोपादानमिलस्योपोदककमाह-तथेल्यादि । एकाद सी त्रेधा-पूर्णा, खण्डा, 
विद्धा चेति । त्र या द्वात्रिश्चन्मुहू व्यापिनी सा पूणो । श्रतिपस्रश्छतिः सवां उदयादोदयाद्रवेः । संपूण 
इति विख्याता हरिवासरवर्जिता ॥* इति स्कान्दे हरिवासरपयुदासाच् तम्र-'उदयत्मराग् यदा विप्र युहृते- 
दयसंयुता । संपूैकावद्री नाम तत्रेवोपवसेह्ृही ॥ इति गारुडाव् । अत्राप्यधिकजिज्ञासायां--जदि- 
ल्योद्यवेखाया आरभ्य षष्िनाडिकाः । संपू्थकादक्ञी नाम कायां धर्मफेप्सुभिः ॥` इति गारुडं निक्ञेयम् । 
खण्डा चारुणोदयव्यापिन्याः परदिने न्यूनत्वे सति भवति 1 विद्धा स्वरूणोवुयञ्याह्यभाववती । "आदि- 
ल्योदयवेखायाः राद्ध सुहृ तद्यान्विता । एकादशो तु संपूणा बिद्धान्या परिकीतिंता ॥* इवि भविष्यपुरा 
णात्. । संदिग्धा संयुक्ता चेति विद्धापि द्वेधा । तज्न--“पुत्रराग्यप्रसिश्यथ दवादस्याभ्रुपवासयेत् । तत्र कतु- 
शतं पुण्य त्रयोदद्यां तु पारणम् ॥* इति विहितं काम्योपवासं संदिग्धां कक्षयित्वा निषेघयति--उद्या- 
दिति । एतन्न वाक्यद्वयं वेष्णवेतरविषयम् । तानू अति तन्निषेधवेयभ्योत् । नेवोपोष्यं वेष्णवेन्ः इति 

सामान्यत एव निलयसाधारण्येन निषिद्धत्वात् । इति रकाशयः । --कोडीकारात्->शुकृ वाक्यत्वात् ( 
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धस्य च "चतस्रो षरिकाःः इलनेनोपसंहायच न तदथः । न च श्ाधं तु घथिकात्रयम्' 
इलयनेनापि तदापर्तिः श्या 1 तेन चतुरदण्डवेधयेवोक्तः । चतुर्दण्डेऽर्धषरीदशमीस्ते 
हि वेधसदर्थः । द्विषयिकादो तदथोगाच । यत्तु मतम्-कियतारुणोदयवेध इत्- 
पक्षायां सार्धषयिक्रा्रयनियमाद रुणोदयेऽधघिकातो न्यूनदरमीसत्वे न दोषः इति । 
तत्तुच्छम् । द्विदण्डादवपि तदापत्तेः । दरामीरेषसंयुक्तो यदि स्यादरुणोदयः । नैवोः 
पोष्यं वेष्णवेन् तद्धि नैकादसीग्रतम् ॥: इति गारडे म विष्ये च योगमात्रनिषेधात् । 
नारदीयेऽपि-खववेधेऽपि विग्रद्र दशम्थकादरीं यजेत् 1 सुराया बिन्दुना स्पृष्टं गङ्गाम्म 
इव निर्मखम् ॥' स्कान्देऽपि-.कराकाष्टादिगलेव दृश्यते दशमी विमो । एकादस्यां न 
कर्तव्यं व्रतं राजन्कदाचन ॥ इति । माधबोऽप्याह-सोऽयं कखदिवेधोऽरुणोदय- 
वेधे सूर्योदयवेषे च समानः" इति ! निगमेऽपि~सर्वप्रकारेषोऽयमुपवाससखय दूषकः । 
इति । अत एव माधवेन-'अरुणोदयाबदण्डेऽर्पदशमीसपरे संप्रक्ता, रसधटीयोगे 
संदिग्धा, युद््न्य संयुक्ता, उदये संकीर्णा इद्युक्त्वा “अरुणोदयवेलायां दशमी यदि 
संगता । संपक्तेकादशीं तां तु मोहिन्ये दत्तवान्प्रभुः ॥' इति गोभिलः पूर्वोक्त 
गारुडादेश्च सामान्यतो विशेषतधारुणोदयवेधो निषिद्धः । यत्त॒-अष्टमभागोऽरुणो 
दयः" इति हेमाद्विणोक्तम्, यच महत्तरास्तु रघ्रीः' इति, तत्परमतं खयमेव दषितम् , 
अन्तेऽप्युक्तमू-वेधतारतम्यं च दोषतारतम्यादुपपद्यते" इति । दोषतारतम्यं च प्रायधित्त- 
तारतम्यादवगम्यते । तचोक्त हेमाद्रौ स्खखन्तरे-'अज्ञानायदि वा मोहाकुवै- 
मरेकादसीं नरः । दसमीरेषसंयुक्तां मरायश्ित्तमिदं चरेत् । कृच्छूपादं नरश्ीलां गां च 
दधात्सवत्सकाम् । सुव्स्याधेकं देयं तिखद्रोणसमन्वितम् ॥` विधानान्तरं तच्ेव- 
नाह्मणान्भोजयर्जिशद्वं च दचात्सवत्सकाम् । धरणयार्धकं देयं तिट्द्रोणमथापि वा ॥' 
इति । अत्र वेधतारतम्यादयवखेति हेमाद्धिः । निदः प्रान्तेः इलपि दोषाधिक्या्थेमेव । 
तस्माचतुर्धटिकातमक एवारुणोदय इति सिद्धम् । तेन षयपच्वारदण्डानन्तरं दसमीप्रवेरोऽर्- 
णोदयतेध उक्तो भवति। अन्योऽपि तत्रैव कण्वेनोक्तः-“उदयोपरिविद्धा तु दशम्येकादशी 
यदि । दानवेभ्यः प्रीणनाथं दत्तवान्पाकशासनः ॥ इति । स्शल्यन्तरेऽपि-'दराम्याः 
प्रान्तमादाय यदोदेति दिवाकरः । तेन सृष्टं हरिदिनं दत्तं जम्भादयुराय तत् ॥" इति ॥ 

तत्रारुणोदयवेधो वेष्णवविषयः । तद्माक्येषु वेष्णवग्रहणात् । तत्खषूपं त॒ माध- 

१--"धरणं सुवणं हेम चत्वारिशम्माषैः । तुक्ष्या यवाभ्यां कथितात्र गुज्ञा वह्न्निगुञ्ज धरणं च 
तेऽष्टौ ॥ गद्याणकसतद् दयमिन्द्रतुस्येषदैसूथेको घटकः प्रदिष्टः ॥' इति ओरीमद्धास्कराचार्योक्तं तु नेह प्रव- 
सेते, धार्मिकसंप्रदायभङ्गापत्तेः । कृच्छपाद्-सवत्समगोदानोभयम् , केवलमेकेकम्, तिश द्राह्यणमोजनेन 
वैकद्धिकं, तिरद्रोणदुवणौधौम्यां वा सञुचितं तदहूयेन वाऽधिकेन युक्तमिति चत्वारः पश्चा वेधातिवेध- 
महावेधयोगेषु कमेण योञ्याः' इति दीकाभिग्रायः,। , . 
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दीक्षासि वैष्णवी ।॥ विष्णवरपिताखिलाचारः स हि वैष्णव उच्यते ॥' इति । यथपि 
पित्रादेरागमदीक्षायां तन्मात्र वैष्णवं नतु पुत्रदेः तथापि खपारम्पर्यप्रसिद्धमेव 
वैष्णवत्वं समातं च मन्यन्ते च्द्धाः । तत्त्वसागरे भविष्ये-"यथा जु्खा तथा 
कृष्णा, यथा क्ष्णा तथेतरा । तुल्ये ते मन्यते यस्तु स वै वैष्णव उच्यते ॥ 
केचित्तु दशम्यां नवमीवेधमपि यजन्ति, तत्र मूलम् मृग्यम् । उदयवेधस्तु परिष 
षात् स्मातगोचरः । तदाह माघवः-अरुणोदयवेधोऽत्र वेधः सूर्योदये तथा । उक्तो 
दरो दशमीवेधो वेष्णवस्मा्तयोः कमात् ॥° देमाद्विस्तु केषाचिदधरत्रेऽपि दश- 
मीवेधमाह-'अधेरात्रे तु केषांचिद्यरम्या वेध उच्यते । कपाटवेध इयाहुराचा्या 
ये हरिप्रियाः ॥ न तन्मम मतं यस्माच्रियामा रात्रिरिष्यते ॥ इति ज्ह्मवेवतात्। 
अस्याथेः-अनयतने ठड्ः इयत “अतीताया रत्नैः पञ्चिमयामदयमागामिन्या रात्रः 
पूतैयामद्रय दिवसश्च सकर एषोऽदयतनः कारः इद्युक्त महाभाष्ये । स॒ एष वतै- 
मानः कार एकादश्यहोरात्र उपोष्यः । तन्मध्ये दशमीप्रवेदे विद्धा, सा याज्या । अत 
एव देमाद्रौ- दशम्याः सङ्गदोषेण अर्धरत्रासरेण तु । वजैयेचतुरो यामान्संकल्या- 
चनयोः सदा ॥' इति दोष उक्तः । चतुरो यामान् दिवरस्येयर्थः । खमते तु रप्र 
सषियामत्वात् प्रहर्रय पूर्वशेषः । तेन चतुथप्रहर एव वेधो युक्तः ¦ सोऽप्यस्णोदय एव । 
सूर्योदयं विना नैव स्लानदानादिकः कमः ! इति माकेण्डेयपुराणात् । श्रत्यूषोऽह- 
मख कल्यः" इति कोशादरुणोदयमारभ्य सू्याशुप्रवततेस्तत्रैव मिषेधः । तेन मतभेदाद्रयव्- 
खेति केचित् । कैमुतिकन्ययेनारुणोदयवेधय्येवेयं स्तुतिरिति तु माधवः । यस्तु- 
'िक्प्वदरामिस्तथाः इति वेधः, स उपवासातिरिक्तविषय इति माधवः । 'सर्वभ्रकाखे- 
धोऽयमुपवाससख दषकः । साधसपतमुहूर्स्त॒ योगोऽयं बाधते रतम् ॥ इति निगमादिलय- 
खम् । तत्र माधवमते वष्णवेररुणोदयविद्धा याज्या । यदा तेकादश्येव शुद्धा सती 
पिनो माननया त्सा भाभा जनामि ००००७४अअ४७अ५० 

१-- नैतन्मम मतः इति पाठान्तरम् । अय हि टीकाभ्रन्थ किचिद्धिपयंयेण केन वचिन्मूरूमध्ये प्रक्िप्च 

दति भाति । तत्र दीत्थम्--शहरिभियाः इति । तद्नन्तर--"न तन्मम मत यस्राञ्चियामा रात्रिरिष्यते । 
इलय्धम् । अयमर्थ.--अतीतरात्रे पश्चार्धनागाभिरात्रे. पूर्धेन सह दिवसोऽद्यतन । स एकादद्यास्ु- 
पोष्य, । तत्र दशमीप्रवेशे विद्धा । सा द्याञ्या इति । एतन्निराकरोति-न तन्मम मतमिति ! त्रिया- 
सेति । “निदा निशीथिनी रात्निल्ियामा श्चषणदा क्षपा 1' इति कोशात् प्रथमप्रहराधैखय चतुरथप्रहरा्ख 
च दिनकर्मसबन्धितया तदन्या कथविधियामा रात्नी रान्निकर्मणि आद्येद्थ. । एव चोपवासे दिनकमेणि 

अर्णोदयमारभ्य आद्या ! तत्र विद्धा हेया । यस्तु कपारुवेधो नामाधेरात्रवेध. स परेऽदहि उपवासे न 

त्याज्य. ! कितु दिवा सकद्प एव । 'दुश्चम्या सङ्गदोषेण अधैरात्राप्परेण तु । वजये्चतुरोः यामान्सक- 

त्पासनयो सद्ा ॥° इति हेमारौ वखनात् इति । ये तु रात्रेच्ियामस्वासहरत्रयपूररोष, । तेन चतुर्थ 

प्रहर एव वेधो युक्त इति वद्र्ति, तदाश्चयं त एव जानन्ति । अन्ये तु “सूयोदेय विना नेव खान 

दानादिक क्रम !” ति वचनात्. र्यूपोऽहञैख कल्यः" इति कोशान्रारणोद्यमारभ्य सू्याछ्चमदृतत- 
स्तत्रैव भिवेध इति भनेतन्मम मतम्" इसस्याथमाहु.। २--“दश्षमीरेषसंयुक्त मदि स्याद्रुमोद्वः । 

नेवोपोष्य वैष्णवेन तदिनैकादश्चीव्रतम्ः इति वचनात् । 
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वं्धैते, द्वादशौ वा, उभयं.वा, तदा परोपोष्या । एकादशी द्वादशी वाधिका चे्यञ्यतां 
दिनम् । पूर्व ग्राह्यं तृत्तरं खादिति वैष्णवनिर्णयः 1" इति माधवोक्तेः । स्मार्तेस्तु 
सूर्योदयविंद्धा लाज्या । यदा सेकादश्ची शुद्धा सती वधते, दादरी च समा न्यूना वा 
तदा गृहश्ैः पूवी, यतिभिरत्तरा कार्या । श्रथमेऽहनि संपूण व्याप्याहोरात्रसंयुता 1 
द्वादश्यां च तथा तात दृस्यते पुनरेव च ॥ पूर्वां कायौ गृहस्थे यतिभिश्वोत्तरा विभो ॥ 
इति स्कान्दोक्तः । वधमानोऽप्येवमेवाद् । उभयव्द्धौ तु शद्धा विद्धा वा सर्वेषां 
प्रेव । शपूर्णेकादसी यत्र प्रभाते पुनरेव सा । सर्वैखोत्तरा काय परतो द्वादशी यदि ॥' 
दति नारदोक्तः । द्रादशीमात्रबरद्धो तु शुद्धायां पूर्वैव ! न चेदेकादश्ची विष्णो दादरी 
परतः यिता । उपोष्येकादशी तत्र यदीच्छेलरमं पदम् ॥' इति नारदोक्तः । द्वादशी- 
मात्रवरद्धौ त॒ जुद्धाविद्धे व्यवय्िते 1 शुद्धा पूर्वोत्तरा विद्धा स्मातैनिणैय ईद्यः ।॥' इति 
माधवोक्तेश्च ।! मदनरल्नेऽप्येवम् । यत्तु-पविद्धाप्यविद्धा विज्ञेया परतो द्रादरी न 
चेत् । अविद्धापि च विद्धा सासरतो दादी यदि ॥' इति देमाद्रा पाद्यवचन, तदे- 
काद्श्या बृद्धो ज्ञेयम् । तदुक्तं माधवेन~'एकादशी द्रादसी चेत्युभयं वधते यदा । 
तदा पूवं दिनं याञ्यं स्मार्तग्रद्यं परं दिनम् ॥' इति । विद्धेकादद्यां दादशीमात्रवरद्धो च 
सर्वेषां परेव । तत्र चैकादसीमाघ्रवृद्धौ ग्रहिणः पषौ, यतेरत्तरा । पर्वाक्त पाद्योक्तः 
“एकादशी विवृद्धा चेच्छुङके कृष्णेऽविरेषतः । उत्तरां त॒ यतिः कुर्यात्, पूर्वासुपवसेद् 
गृही ॥ इति भरचेतसोक्तेः । एतच्छुद्धाविद्धातुस्यमिति माधवः । च्रयोदस्यां न 
ठभ्येत द्वादशी यदि किंचन । उपोष्येकादशी तत्र दशषमीमिश्रितापि च ॥" इति स्कान्दात्। 
“अविद्धानि निषिद्धश्च न ठभ्यन्ते दिनानि तु। सुहूर्तैः पत्वभिर्विद्धा ग्रद्यैवेकादरी 
तिथिः ॥' इत्यष्यद्यङ्ञोक्तेश्च । सुहूर्तपश्चकमरुणोदयमारम्य ज्ञेयम् । अन्यथोत्तरेऽदहि 
एकादश्यमावासमवात् । यदपि हेमाद्रिणा-शुद्धसमा रुद्धन्यूना वा अधिकद्राद- 
शिका चेस्सर्वेषां परेवः इत्युक्तं, तदपि वैष्णवविषयम् । स्मातीनां त॒ पूरैवेयविरोधः 

देमाद्रिमते तूच्यते । तत्र-शुद्धा विद्धा दयी नन्दा, तरेधा न्यूलनसमाधिकैः । ष् 
प्रकारा पुनश्लेधा द्वादश्यूनसमाधिकेः ॥' ईदष्टादोकादसीभेदाः । तत्र युद्धाधिका न्यून- 

१--अस्याम्रे-- (तथा च स एव । सर्वेत्रेकादश्ी कार्या द्वादशीमिभ्रिता नरेः। प्रात्वतु वामा 
भ्रुद्यस्ान्निल्यमुपोषणम् ॥' इदययधिकः पाठः कचित् । २-अष्टादशमेदाश्च सपष्प्रतिपत्तयेऽत्र कथ्यंमे- 
छदन्यूना न्यूनदयादशिका १, छुद्धन्यूना समद्वादशिका २, छुद्धन्यूनाऽधिकद्रादश्िका ३; ुद्धसमा न्युन- 
द्वादशिका ४, छुद्धसमा समद्वादरिका ५, इछयुद्धसमाऽधिकद्वादशिका ६, शुद्धाधिका न्युनद्वादशिका ७, 
द्धाधिका समद्वादशिका ८, श्ुद्धाधिकाऽधिकद्वादरिका ९, इति श्ुद्धासेदा नव !--बिदधन्यूना न्यून- 
दवाददरिका $, चिद्धन्यूना समद्वादरिका २, विद्धन्यूनाधिकद्रादशिका ३, विद्धसमा न्युनद्रादशिका ४; 
विद्धसमा समद्वादशिका ५, विद्धसमाधिकद्वादशिका ६, बिद्धाधिका न्यूनद्रादशिका ७, विद्धाधिका सम- 
दवादशिका ८, निद्धाधिकाधिकद्वादरिका ९, इति बविद्धासेदा नव । संहलया्टादश्च जेयाः । ३--अत्र 
ल्यूनस्वं षष्टिवटिकाभ्य हैषदूनत्व, साम्यं पूणेषष्िवरीस्वं, आधिक्यं च षष्टिघटिकाभ्योऽप्यमधिकत्वमिष्युद्धम् । 
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दादशिका, शुद्धाधिका समद्यादशिका च सकामः पूर्वा, निष्कामेरत्तरा काया । श्रथमेऽहनिं 
संपृणा' इति पूर्ाक्तस्कान्दात् । उनद्वादधिकायां तु विष्णुप्रीतिकामेरुपवासदरयं कायम् । 
संपूणकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा ! टुप्यते द्मदक्ची, तस्मिन्चुपवासः कथं भवेत् ॥ 

उपोष्ये दे तिथी तत्र विष्णुप्रीणनतसरेः ॥ इति बरद्धवसिष्ठोक्तः । शुद्धन्यूना गुद्धा- 
धिका डुद्धसमा विद्धन्यूना विद्धसमा वाधिकद्मादशिका चेत्सर्वेषां परवति देमाद्धिः 
मदनरन्ने तु शुद्धाधिका परा! सपर्णकादशी यतरः इति पूर्वोक्तः । अन्या पूर्वा । 
शुद्धा यदा समा हीना समा दीनाधिकोत्तरा । एकादशीमुपवसेन्न शुद्धां वेष्णवीमपि ॥" 
इति स्कान्दात्। शुद्धा =एकादरी, उत्तरा-द्ादशी, न चेदेकादरी विष्णौ इति नारदो 
कतः । यत्तु-अविद्धापि च विद्धा खात्" इति पां तच्छुद्धाधिकापरम् । यत्त॒ -सपूरणेका- 
दरी याज्या परतो द्वदशी यदि। उपोष्या दादरी शुद्धा ददस्यामेव पारणम् ॥' इलादि, 
तद्धेष्णवपरम् । स्मातोनां तु पू्ववव्युक्तम् । विद्धन्यूना समद्रादरिका तु सुसु्षणां पुत्रवतां 
च प्रा । अन्येषां पूतं । पुत्रवतोऽपि पूर्वेति मदनरले । विद्धन्यूना न्यूनद्रादशिका च 
सेव सर्वेः करयति हेमाद्रिः । स॒मृक्षूणां पराऽन्येषां पूर्वेति मदनरत्ने । विद्धसमा सम- 
दवादशिकोनदयादशिका च सुमु्ुमिः पराऽन्येः पूवां कायां । 'द्चमीमिश्चिता पूर्वा दादी 
यदि टुप्यते । शद्धेव द्रादशी राजचरुपोष्या मोक्षका्विभिः ॥' इति उयासोक्तेः । मोक्ष- 
काङ्किथरदणादन्येषां पूर्वैव । 'सरवेत्ेकादशी कार्यां दादशीमि्िता नरः । प्रातमवतु वामा 
वा य॒तो निलमुपोषणम् ॥' इति पाद्मोक्तः । विद्धाधिका समद्रादशिका च सर्वेषां परवेव । 
पारणाहे न रभ्येत द्वादसी कट्यापि चेत् । तदानीं दशमीविद्धाप्युपोष्येकादयी तिथिः ॥ 
इति ऋष्यश्यज्ञोक्ते । माधवमते तु अत्र गिणां पूर्वा, यतेसत्तरा । विद्धाधिका 
न्यूनद्रादश्चिका मोक्षपापक्षयविष्णुप्रीतिकामेः परा कायां । गृहस्ेन तु नक्तं कायम् । 
एकादरी द्वादरी च राग्रिरोषे जयोदशी । उपवासं न कुर्वीति पुत्रपोत्रसमन्वितः ॥' इति 
कोम दिनक्षये उपवासनिषेधात् । 'दशम्येकादरी विद्धा द्वादशी च क्षयं गता । क्षीणा 
सा द्वाद्ी ज्ञेया नक्तं तु गृहिणः स्मृतम् ॥ इति ब्रद्धदातातपोक्तेश्च गृहिणः 
ूर्वैत्रोप्वासः । एकादश्याः शुद्धन्यूनते शुद्धसमतवे वा दास्या न्यूनसमत्वयोरेका- 
दश्यासुपवासः । यानि तु-'दश्म्ययुगता इन्ति द्वादशं दादशीफटम् । धमापलयधनायूषिं 
त्रयोदश्यां तु पारणम् ॥ इति कौमीदीनि दशमीवेधत्रयोदश्चीपारणयोर्निषेधकानि 
तानि विहितभिच्रपरणि । अन्न सरुखवचनानि तद्यवस्था चाकरे ज्ञेया । यत्त 
कालहेमाद्रौ- बहुवाक्यविरोधेन संदेहो जायते यदा । द्वादशी तु तदा र्चा ्रयोदश्यां 
तु पारणम् ॥' इति माकेण्डेयोक्तेः । “संदिग्धेषु च वाक्येषु द्वादसीं समुपोषयेत् # 
तथा-विवादेषु च सर्वेषु द्वादश्यां समुपोषणम् । पारणं च अयोदस्यामाज्ञेयं मामकी 
मुने ॥ इति पाद्मोक्तशच, वेधसंदेहे उयोतिविंदां विप्रतिपत्तय वा प्रा. कार्यत्युच्छ 
द्ेष्मवविषयमिलटं बहना । 
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थाचचो पयुक्तं किंचिडुच्यते-तत्र॒दशम्यामेकादञ्चीयोगे दङशमीमध्ये एव 
भोजनं कार्यम् । "एकादश्यां न भुज्जीत इति तसा एव निमित्तत्वात् । "निषेधस्तु निवरृ- 
त्यात्मा कालमात्रमपेक्षते । इति देवलोक्तेश्च । केचिच्च एकादशीवताङ्गत्वेन प्वेदु- 
रेकभक्तविधानाद्विधिख्पृष्टे च निषेधानवकाशान्न काम्यव्रताङ्गे भोजननिषेधः प्रवते, 
तेनेकादशीमध्येऽपि पूेदिने मोजनमिव्याहुः 

अच्राधिकारी माधवीये काल्यायनेनोक्तः-अष्टवषौधिको मर्यो द्यशीतिन्यू- 
नवस्सरः । एकादश्यायुपवसेवक्षयोरुभयोरपि ॥› इति । भविष्ये-्ह्यचारी च नारी 
च शुङ्कामेव सदा गदी ' इति । यत्तु धिष्णुः-परलो जीवति या नारी उपोष्य बत- 
माचरेत् । आयुष्यं हरते भतुर्बरकं चैव गच्छति ॥" इति, तद्ध्नज्ञाविषयमिति प्राुक्तम् । 

उपवासासामथ्ये तु माकण्डयकौमेयोः-'एकमक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन 
च । उपवासेन दानेन न निद्दशिको भवेत् ।॥' अत्र-"एकभक्तेन यो मयं उपवास॒त्रतं 
चरेत् ।' इयेकभक्तादिषूपवासशब्दसद्धमातिदेशाथैः । तेन तल्मयुक्ताः सर्वे धमाः संक- 
स्पमतरे चेकभक्तादिपदेनोहः काये इति मदनरले । तथाऽसामथ्यं प्रतिनिधिना कारये- 
दिति प्रागुक्तम् । बताकरणे पायथित्तमाह माधवीये कालययायनः-अर्के पतर्ये 
रात्रौ चतुर्दश्यष्टमी दिवा । एकादश्यामहोरात्रं युक्स चन्द्रायणं चरेत् ।' इति । 

अथ काम्यत्रतविधिः छघुनारदीये-'दशम्यादि महीपार त्रिदिनं परिवर्जयेत् । 
धताम्बूलपुष्पादि श्ीसंभोगं महायसाः ॥' तत्र दशम्यां विधिः कोमं- कां मांसं 

मसूराश्च चणकान् कोरद्षकान् । शाकं मधु परान्नं च लजेदुपवसन् शियम् ॥' तथा- 
राकं मांसं मसूराश्च पुनर्भोजनमेथुने । चूतमलम्बुपानं च दसम्यां वैष्णवस्यजेत् ॥' 
मदनरले नारदीये-'अक्षारल्वणाः सवं हविष्यान्ननिषैविणः । अवनीतल्परयनाः 
प्रियासंगमवर्जिताः ॥' 

व्रतघ्रान्याह हेमाद्रौ देवलः-'असकखर्पानाच्च सकृतताम्बूखचर्वणात् । उपवासः 
प्रणद्येत दिवाखापाच् मेश्ुनात् ॥' अशक्तो त॒ मद नरे देवलः-“अलये चाम्बुपानेन 
नोपवासः प्रणश्यति # अलयये=कष्टे। विष्णुरहस्ये-“गात्राभ्यज्गं शिरोभ्य्गं ताम्बूलं 
चानुरेपनम् । त्रतख्थो वजेयेत्सवं यान्यत्र निराकृतम् ॥' 

एषु प्रायश्ित्तसुक्त निणयाश्ते संग्रहे~(सेनर्दिसकयोः सख्यं करत्वा सैन्यं 
च हिंसनम् । प्रायधित्तं वती कयौज्पेन्नामरततयम् ॥ मिभ्यावादे दिवाखपे बहुरो- 
उमबुनिषेवणे । अष्टाक्षरं रती जघ्वा शतमष्टोत्तरं चिः ॥'* ॐभ्नमो नारायणाय 

तानो जिया 

 ¶-अस्यागे ^तस्स्थानापन्नेऽपि भवन्ति" इलयधिकः पाठः क्निदुपरुभ्यते । २ “अक्षारारखुवणाः' इल्यपि 
पठिः । तन्न अक्षारा जरुवणाश्वेति विह जेयः। ३--मेथुनदब्देन “श्रवणं कीतेनं केलिः" इवया्यष्टविध- 
मपि मेथुनं निषिद्धम् । $~-“यच्चान्यदररागङ्त्” इलयप्यन्यत्न पाठः । ५--अस्यामे श्रणवं. पूर्वमुच्चायं 
नमो नारायणः पद्म् । चतुभ्येन्तं वदेत् पश्चान्मनुरटा्चरो मतः ॥° इलयधिकः पाटः कचित् ( . ... ,' 
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इयषटक्षरः । तत्रैव पैठीन सिः-'ताम्बूलचर्वणे सखीसंभोगे मांसनिषेवणे 1 वतलोपो न 
चेकछयाक्ष्णादधुजिवजनम् ॥ इति । कृष्णेकादशचीवद्धोजननिषेषमात्रपरिपालने तु ताम्बू- 
लचवंणादावपि न दोष इलर्थः । संभोगे ऋतुकालदन्यत्र-सेतःसेकातसंभोगसूतेऽन्यत्र 
क्षयः स्मरतः! इति कालयायनोक्तेः । हेमाद्रौ वसिष्ठः-उपवासे तथा श्रद्धे न 
यौदन्तधावनम् । दन्तानां काष्ठसंयोगो दहयासषमं करम् ॥' काष्ठमहणान्शृखोशवनि- 
पे इति देमाद्रिः । विष्णुरहस्ये-शराद्धोपवासदिवसे खादित्वा दन्तधावनम् । 
गायञ्या शतसुपूतमम्बु प्रास्य विदयुध्यति ॥' निणेयाखते व्यासः-वर्जयेखारणे 
मासं व्रताहेऽप्योषधं सदा । इति ॥ 

एकादङइयां आद्धपा्रौ माधवीये कालायन आह~-( उपवासो कदां 
नियः श्राद्धं नेमित्तिकं मवेत् । उपवासं तदा र्यादाप्राय पितृसेवितम् ॥ मातापि 
क्षये प्राप्ते भवेदेकादरी यदि । अभ्य्च्यं॒पितृदेवांश्च आजित्रवितृसेवितम् ॥ 
इति । देमान्यादिसवे निवन्पेष्वप्येवम् । पएतेनैकादसीनिमित्तकं श्राद्धं दरादश्यां 
कायमिति वदन्तः परास्ताः । किंच महाख्ये-स पक्षः सकठः पूज्यः श्राद्धषोडशयकषं 
प्रति ।' इति श्रुतं षोडशत्वं, पोषेकादश्यां च मन्वादिभाद्धं, क्षयाहापरिज्ञने च तपपक्षेका- 
दश्यां विहितं श्राद्धं बाधितमेव स्यात् । यदपि स्तिचन्द्रिकास्थं पटठन्ति-“अन्नाभि- 
तानि पापानि तद्धोक्तदौतुरेव च । मज्जन्ति पितरस्सख नरे शाश्वतीः समाः ॥' इति । 
तस्यापि रागप्रापतसुजिगोचरस्य वैधं श्राद्धं गोचर्यतां मदस्सादसमियठम् । योऽपि~अकृत- 
श्राद्धनिचया जटपिण्डं विना कृताः । इति रघुनारदीये एकादश्यां श्राद्धादिनिषेषः 
स मातापितृभिन्नविषयः । पूतंवाक्ये तद्वहणात् । निचयःप्रतिग्रहः ॥ 

अव्रतघ्रान्याह मदनरल्े देवलः-सर्वभूतमयं व्याधिः प्रमादो गुरुशासनम् । अब 
तानि पस्यन्ते सक्रदेतानि शातः ॥` स्कान्देऽपि-“जष्टो तान्यव्रतघ्नानि पो मूलं फलं 
पयः । हविन्राद्यणकाम्या च रुरोर्वचनमोषधम् ॥' इदं चातिसंकटविषयम् । नारदीये- 
अयुकल्पो चृणां प्रोक्तः क्षीणानां वरवणिनि । भूं फटं प्रयस्तोययुपभोग्यं भवेच्छुभे ॥ 
नत्वेव भोजनं कैश्िदेकादश्यां बुधैः स्पृतम् ॥' दति । अस्यापवादः-शयने च मदु- 
त्थाने म्ाश्वपरिवर्तने । नये मूरफलहारी हृदि शल्यं ममारपयेत् ॥*^ एते चाबिरोधिनो 

निर्णयाः सरवत्रतेषु जञेयाः । तज्ेकाददयां संकल्पः-गदीत्वौदुम्बरं 
पात्रं वारिू्णय॒दग्छुखः । उपवासं तु गरहीयाबद्म वार्येव धारयेत् ॥" 

इति माधबीये वारादोक्तः । मन्रस्तु विष्णुक्तः-'एकादस्यां निराहारः थिता- 
षि पिरया | 

१--दृन्तधावनरिषेधे वत्परतिलिधिरूपतया व्यासवश्नयुक्त मयूखे-- अरामे द॒न्तकाष्टानां निषि. 
वायां तिथौ तथा । अपां इादशगण्डपेरविदध्यादन्तधावनम् ॥` इति। तथा चेटीनसिः-- "अकामे वा 
निषेधे वा कष्टानां दम्तघावने । पणौदिना विष्ठ्छेत जिद्धोखेखः सदैव च ॥° इति । २--“यद्वा 
न इति एठः । इ--जस्यामे “इद् चातिसंकष्विषयम्ः इदययधिकः पाठः । 

५ नित [सम 

अतक्षकद्पः । 



३४ निणेयतिन्धौ [ सूतके बरतव्यवस्था 

हमपरेऽहनि । मोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत ॥; इति । चोवादीनां तु 
हेमाद्रौ सोरपुराणे-सावित्याप्यथवा नाना संकल्पं तु समाचरेत् । रिंवादिगायत्यो 
यजुर्वेदे प्रसिद्धाः । वाराहे-इव्यु्ायं ततो विद्मन् पृष्पाज्ञणिमथारपयेत् । ततस्तज्जलं 
पिबेत् । “अष्टाक्षरेण मच्रेण त्रिरजैषेनामिमच्रितम् । उपवासफटं प्रप्युः पिषेतपा्रगतं 
जठम् ॥ इति काल्याथनोक्तेः । मध्यरात्रे उदये वा दश्यमीवेधे रात्रो संकस्प इति 
माधवः । दशम्याः सङ्गदोषेण अधैरात्रात्परेण त॒ । वर्जयेचतुरो यामान्संकल्पाचैनयो- 
संदा ॥ विद्धोपवासेऽनश्चस्त॒ दिनं लक्ता समाहितः । रात्रौ संपूजयेषिष्णुं संकल्पं च 
तदाचरेत् ॥ इति नारदीयोक्तः । तत्रैव पूजामभिधाय- देवस्य पुरतः याजागरं 
नियतो बरती ।' द्वादश्यां निवेदनमच्र उक्तः काल्याथनेन-'अज्ञानतिमिरान्धसख वअते- 
नानेन केव । प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञानद्शिरदो मव ॥ इति । नारदीये-व्राह्मणान् 
भोजयेच्छक्त्या द्द दक्षिणां ततः' ! स्कान्दे-श्त्वा चेवोपवासं तु योऽश्वाति द्ाद- 
शीदिने । नैवेचं तुरुसीमिश्रं हटयाकोटिविनाश्चनम् ॥' दादस्यां च वञ्यान्याह् ब्रहस्पति 
“दिवा विद्रा परान्नं च पुनर्भोजनमेथुने । क्षोद्र कांसामिषं तें द्यदश्यामष्ट॒वजयेत् ॥ 
हेमाद्रौ बह्याण्डपुराणे-पुनभोजनमध्यायो भार आयासमेथुने । उपवासफलं इन्यु- 
दिवा निद्रा च पचमी ॥' स्कान्दे-"परान्नं कासखताम्बूठे रोमं वितथभाषणम् ।` वजेये- 
दिति शेषः । विष्णुधर्मे-'भसंभाष्यान्दि संभाष्य तुरखतसिकादटम् । आमठक्याः एं 
वापि पारणे प्रार्य शुध्यति ॥ ब्रहल्लारदीये-^रजखलं च चाण्डाटं महापातकिनं 
तथा । सूतिकां पतितं चेव उच्छिष्टं रजकादिकम् ॥ त्रतादिमध्ये शरृणुयाचचेषां ध्वनि- 
मुत्तमः । अष्टोत्तरसद्स्नं त॒ जपे" वेदमातरम् ॥' 

एतद्रतं सूतकेऽपि कायेम् । “सूतके गृतके चैव न लाज्यं द्रादशीन्रतम्' इति 
विष्णृक्तेः । तत्र यक्तं दानादि सूतकान्ते कार्यम् । "सूतकान्ते नरः सात्वा पूजयित्वा 
जनार्दनम् । दानं दत्वा विधानेन त्रतख फरमश्चते ॥' इति मात्स्योक्तेः, रजोदरनेऽपि 

१---तेत्तिरीयदशाखायां नारायणोपनिषदुक् इयर्थः । ताश्च--“ॐ युरुषस्य विद्महे सहसखाक्षस 
भहादेवस् धीमहि । तन्नो इदः भ्रचोदयात् ॥ १ ॥ ॐ तस्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रद 
चोदयात् ॥ २ ॥ ॐ तस्पुरूषायं निद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॥ ३ ॥ ॐ तत्पु- 
र्षाय विद्महे महासेनाय धीमहि । तन्नः षण्युखः प्रचोदयात् ॥ ४ ॥ ॐ नारायणाय निद्महे वासुदेवाय 
धीमहि । तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॥ ५ ॥ ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णद् श्राय धीमहि । तन्नो नार- 
सिध्दः प्रचोदयात् ॥ & ॥ ॐ भास्कराय विद्महे मह दथतिकराय धीमहि । तन्नो जादिलयः प्रचोदयात् 
। ७॥ ॐ वैश्वानराय विद्महे रालीराय धीमहि । तन्नो अधिः प्रचोदयात् ॥ ८ ॥ ॐ कालयायनाय बिद्महें 
कन्यकुमारि धीमहि । तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् ॥ ९ ॥ इति क्रमेण परमपुरुष~शिव~गणपति-षडानन- 
विष्णु-गुसिंह-भास्कर-भधि-दुगणां जेयाः । २--'सदाः इति पाटः । ३---भत्र-^ञ्युरान्नं गुरोरज्न 
मातुरान्ने तथेव च । पिवृब्यञ्ञातृषुन्राणां पराज्नं नेव दोषङ्ृत् ॥` इलपि नोपयुज्यते । तस्य रतादिभिज्ञ- 
दिनपराज्नग्रहणविषयत्वात् । ४--जष्टोत्तरस्र्टसं गायत्रीजपं कुर्यादिति भावः । 



घ्ष्ट महाद्राद्रस्यः 1 प्रथमः परिच्छेदः । ३५ 

कायम् । “एकादस्यां न सुञ्ीत नारी ष्टे रजस्यपि ।' इति पुरस्वयोक्तेः ! यदा 
दाद्यां श्रवणक्षं तदा शुद्धामप्येकादरीं यक्ता तत्रैवोपवासः कार्यः। शुका वा यदि 
वा कृष्णा द्वादस श्रवणान्विता । तयोरेवोपवासश्च बयोदश्यां च पारणम् ॥ इति नारः 
दीयोक्तः । एते च नियमाः काम्यत्रते नियताः, निटत्रते सति संभवे कार्याः । शाक्ति 
मास्तु पुनः कुयाश्नियमं सविरेषणम् ।' इति कालयायनोक्तेः । असक्तो त॒ माध- 
वीये जद्यवैवर्त-'इति विज्ञाय ङुवीतावदयमेकादरीव्रतम् । विरेषनियमाङक्तोऽदोरा्च 
सुजिव्जितः ॥' इति 1 

अथाष्ा महाद्वाददयः । तत्र शुद्धाधिकेकादरीयुता द्वादशी उन्मीटिनी 
संज्ञा । द्ादश्येव शुद्धाधिका वधते चेत्सा वञ्जी । वासरत्रयस्पर्थिनी तरिस्पशा 1 
अग्र पवेणः संपृणोधिकतवे पक्षवर्धिनी । पुष्यक्षंयुता जया । श्रवणयुता विजया । 
पुनवेसुयुता जयन्ती । रोहिणीयुता पापनाशिनी । एताः पापक्षयमुक्तिकाम उप- 
वसेत् । अ मूढं हेमाद्री ज्ञेयम् । एकाद रीद्राद्योरेकते तत्रेणोपवासः । 
पारथक्ये तु शक्तस्योपवासद्वयम् । “एकादञ्ीसुपोष्येव द्वादशीं समुपोषयेत् ॥' 
इति विष्णुरहस्यात् । अराक्तो तु इादश्यामेव । “एवमेकादश्षीं यक्त्वा द्वादशीं 
समुपोषयेत् । पुवंवासरजं पुण्यं सवं प्राभोयसंशयम् ॥ इति तत्रेवोक्तेः । यदा 
त्वत्पा दादरी तदोक्तं मात्स्ये-“यदा भवति अल्पापि द्वादशी पारणादिने ! उषःकाठे 
दयं कुयीस्रातमाध्याहिकं तदा ॥` नारदीयेऽपि-अस्पायामथ वि्रन्द्र॒॒द्रादस्यामरुणो- 
दये । स्ञानार्चनकरियाः कार्यां दानदोमादिसंयुताः ॥* इति । संकटे तु माधवीये 
देवलः-'संकटे विषमे प्राप्त द्वादश्यां पारयेक्कथम् । अद्धिस्तु पारणां कु्यीदयुनरभुक्तं न 
दोषछ्रत् 1" इति । संक्टेतयोदजीश्राद्धमदोषादो । अत्र केचिदाहः-अपकर्षवाक्यान्य- 
नाहिताभिषिषयाणि । अभिदोत्रादीनां भरोतत्वेनापकषोयोगात्ः इति । दादश्यां च भ्रथम- 
पादमतिक्रम्य पारणं कायम् । द्वादस्याः प्रथमः पादो दखिसरसंक्ञितः । तमतिक्रम्य 
कुवीत पारणं विष्णुतसरः ॥ इति निणयाते मदनरने च विष्णुधर्मोक्तेः । 
अत्र केचित्संगिरन्ते- यदा मूयसी यादशी तदापि प्रातयहूरत्रय पारणं कार्यम् । 'सर्वेषा- 
मुपवासानां प्रातरेव दहि प्रारणम् । इति वचनात्" इति । अस्महुरवस्तु-“बहूनां 
कर्मकाठानां विना कारणं बाधापत्तेः प्रागुक्तवचनेश् अस्पद्वादश्यामेवापकषैविधानाद्- 
पराह्न एव कार्यम् ! प्रातःशब्दस्तु-“सायंप्रातद्विजातीनामरनं श्चुतिचोदितम् । इतिवद्- 
पराह्वाचिवेऽप्युपपन्नः । नच वाक्यवेयथ्यं, पुनर्भोजनसायंपारणनिवृच्यर्थतात्तख ॥ 
इ्लयाहुः । प्रमादेन एकादस्युपवासातिकमे अपरा वारादे-'एकादरी दिछ्ुतां चद्रा- 
दश्ची परतः खिता। उपोष्या दादी तत्र यदीच्छेत्परम पदम् ॥` इति । कित 

१--"अच्र मुरः इतीदं वाक्यं “एताः पाप--' इति वाक्याद् प्राक् भ्यते कचित् । २--अत्र कचिव् 

भुक्तवा इति पाठः, युक्त्वेति फखाहारपरम्र इति तद्खाख्यानम् । 
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विष्णुना चेदिति पितम् । अत्रानिरोधिनो नियमाः सर्वत्रतषु बोद्धव्याः । अन्ये च 
नवरात्रे वक्ष्यन्ते इति दिक् ॥ 

इति श्रीरामक्चष्णमन्नतमजकमलाकरभड्ङृतते निपोयसिन्धौ एकादशीनिणैयः ॥ 

द्रादरी तु पू्ैव युगमवाक्यात्-द्रादसी तु प्रकतेन्या एकादश्या युता प्रमो ।' इति 
स्कान्दाच ॥ 

ञ्रयोदद्धी तु सर्वमते शु पूर्वा, कृष्णोत्तरा । श्रयोदशतिथिः पूः सितोऽथाऽसितः 
पश्चात्ः इति दीपिकोक्तेः । “शु्धा त्रयोदशी पूरा, परा कृष्णा चयोदस्ी ॥ इति 
माधवाच ॥ 

चतुदेरी तु समते क्ष्णा पूरा, ुोत्तरा। उपवासे तु ष्यपि परेति मदनरने ॥ 
सोणेमास्यमावास्ये त॒ सावित्ीतरतं विना परे प्रादय । भूतविद्धे न कर्तव्ये दीपे 

कदाचन । व्जयिखा युनिश्रेष्ठ सावित्री्तसुत्तमम् ॥ इति ब्रह्मवैवतात् । अमायां 
योगविरोषमादहाऽपराके रातातपः-अमावाखां भवेद्रो यदा भूमिसुतख वे । 
जाहवीखानमत्रेण गोसहस्रं रुभेत् ॥ अमा वा सोमवारेण रविवारेण सप्तमी । चतुर्थीं 
भौमवारेण विषुवस्सष्रं फलम् ॥ तत्रैव व्यासः-सिनीवाटी इहटूवीपि यदि सोमदिने 
र 

१ भल्न विरोषतो भिक्लासुभिरेतव्परिच्छेदान्ते एकादशी पटे द्रष्ट्यम् । २--अयां श्रदोषवतम् । 
तद्विधानमुक्त बद्मोत्तरखण्डे--“पक्षदवये चरयोददयां निराहारो भवेदिवा । धटीत्रयादस्तमयःस्पूवं खानं समा- 
चरेत् ॥ शुद्काम्बरधरो भूत्वा वाग्यतो नियमान्वितः । इतसंध्याजपविधिः शिवपूजां समारभेत् ॥* इति 
भ्रदोषकाछिकः पूजाविधि तरधाय-“एवमाराधथेदेवं प्रदोषे गिरिजापतिम् । बाद्यणान् भोजयेव्यश्चादक्षिणा- 

भिश्च तोषयेत् ॥° इलयनेन भोजनविधानसुष्तम् । तेन दिवाभोजननिषेधयपूर्वैकं सिवपूजाप्रधानकं अतवि- 
धानं ज्ञायते । अस्मिनू चते त्रयोदशी प्रदोषव्यापिनी आद्या, तत्नैव पूजाविधानात् । प्रदोषस्तु तनिमुहूवे- 
कारात्मकः । दिनद्वये प्रदोषग्याक्षावब्याक्षौ चा पवौ । योद सी तु कतैव्या इादशीसहिता सुने । इति 
खुमन्तचचनादिति मयुखः 1 अन्ये तु दिनद्वये भ्रदोषण्याक्तो, तदभ्यासो, साम्येन, तदेकदेशस्परशे चा 
उन्तरा, संकल्पकाठे स्वात् । वैषम्येण तदेकदेशस्पर्शे तु तदाधिक्यवती मह्यलि । “मन्दवारे भ्रदोषोऽ्य 
दुखेभः सर्वदेहिनाम् ! तत्रापि दुरुभस्तस्मिन् इष्णपक्षे समागतः ॥* दद्यादि वचनेमैन्दवारे कृष्णपक्षे 
चवातिप्रदास्तमिदभ् । प्रथमारम्भश्च मन्दवारयोग एव कायैः ! (यदा योदश शुङ्ा मन्दवैीरेण संयुता । 
आरमेत्तइतं तच्र संतानफरसिदये ॥` इति वचनात्! इ--पौणेमासी दिप्रकारा तदुक्तम्-“राका चानु- 
मती चैव द्विविधा पूर्णिमा मता । पूर्वोदितकलाहीने पौणैमासयां निशाकरे ॥ पूर्णिमानुमती ज्ञेया पश्चास्- 
पमितभास्करे । यस्रात्तामनुमन्यन्ते देवताः पितृभिः सह ॥ तस्मादनुमती नाम पूर्णिमा प्रथमा स्ता । 
यदा चास्तमिते सूये पूण चन्द्र चोद्रमः ॥ युगपत् सोत्तरा रागात्तदानुमतिपूर्णिमा । राका तामयुमन्यभ्ते 
देवताः पितृभिः सह ॥ रञ्जनाद्चेव चन्द्रस्य राकेति कवयोऽचवन् । इति। अमावास्यार्थस्तु--भमा सह 
वसतोऽस्यां चन्दराकाविति । अत एव गोभिोऽप्याह--'अथ यद्हशचन्दरमा न दृश्येत ताममावास्याम्' 
इति । एतदेवाभिमेत्याहामरसिहः--*भमावास्या त्वमावस्या, दः सूर्येन्दुसंगमः ।› इल्युक्त्वाख्या दैवि- 
श्यमाह--"सा चेन्दुः सिनीवारी सा नदेन्दुकटा ऊहूः । इति । एवं चोपरिनिदिं्टगोभिरसूत्रे अमा- 
वास्यारब्देन न प्रथमा ( सिनीबाली ) विवक्षिता, किंतु द्वितीया (हूः ) एव । "अथ उमयत्रामावासा- 
कामे यदहर्यस्िन्नहनि चन्द्रमा न दद्येत नावरोक्येत ताममावास्याम् , उपवसेदिदयनुवतेते। सा खरिवियं 
ऊु्रच्यते इति सैबोपवस्तम्या, न सिनीवारी । तस्यां ख्ववरोक्येव भ्रातथन्द्रमाः' इति श्रीचन्द्र- 
काल्ततकौटंक्रारङृतभाष्यनिवेचनात् । 
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मवेत् । गोसहस्रफलं दयात्लानं वैः मौनिना छतम् ॥' हेमाद्रौ बृदन्मलः-श्वणा- 
शिधनिष्ठाद्यं नागदैवतमस्तके । यमा रबिवारेण व्यतीपातः स उच्यते ॥* नागदेवतम्= 
आषा, मस्तको=गृगशिरः › प्रथमपाद इलयन्ये, स च सर्वेषाम् ॥ 

अथेष्टिकालः गोभिरः-पश्ान्ता उपवस्तव्या परक्षादयोऽभियष्टव्याः इति । 
उपवासोऽन्याधानम् । तत्र मध्याहे तदू वा पर्वप्रतिपत्संधौ तदिनि यागः । प्वाहि वाथ 
मध्याहे यदि पर्वं समाप्यते । उपोष्य तत्र पूर्वे लदहर्याग इष्यते ॥" इति लौगाक्षि- 
वचनात् । अत्र च द्वेधा षिमागः-'जावतंनात्त पूर्वाह्न ह्यपराह्णसतः परः । मध्याहस्तु 
तयोः संपि्ैदावतनमुच्यते । इति मदनरन्े वचनात् । मध्याहार्ध्व संधो माधवमते 
परेऽदहि यागः । 'अपराक्ञेऽथवा रत्रौ यदि पर्वं समाप्यते । उपोष्य तस्मिन्हि शोमूते 
याग इष्यते ॥' इति लौ गाक्षिणोक्तेः । हेमा द्विस्त्वपराहनसंधावपि परदिने प्रतिपचतुर्थाे 
चन्द्रोदये च सति द्वितीयादिष्वलन्तक्षये सति पूर्वेयुयागः । पर्वणोऽे दितीये तु यष्टव्यं 
तु द्विजातिभिः । द्वितीयासदितं यस्माद्षयन्द्याश्वलायनाः । इति । द्वितीये लिति 
कैमुतिकन्यायेन तुयारपरम् । तरीये विति छषूपाणौ पाटः स्पष्टार्थं एव । तथा- 
“भूता पच्वदरी पणा द्वितीया क्यगामिनी । चररिष्टिमायां स्याद्धते कव्यादिकी क्रिया ॥" 
इति बौधायनवचनश्चत्यूचिवान् । मद नरल्ेऽपि- चतुर्दशी चतुयोमा अमावास्या न 
ददयते । शोभूते प्रतिपतरेव्यासपूवां ततैव कारयेत् ॥- इति । यच्च॒ माधवः-यस्तु 
वाजसनेयी सख्यात्तख संधिदिनास्पुरा । न क्राप्यन्वाहितिः, किं तु सदा संधिदिने दि 
सा ॥' इलाह । यच कालादर्दोऽप्युक्तम्-'आवर्तेनादधः संधियचन्वाधाय तदिने । 
परदयुरिष्टिरियाहृषिा वाजसनेयिनः ॥' इति । यच्च मदनरले-'मध्यदिनात्खादहनीह् 
य॒स्मिन् प्राक्पवेणः संधिपियं तृतीया । सा खर्विका वाजसनेयिमला तस्ासुपोष्याथ पर्- 
युरिष्टः ।॥ इति । एतत्पौणमासीपरमिति तत्रैव ॥ आवतेनोर््वमवौगस्तारात्रो वा समापो 
र मभ्याह्यादवाक् समाप्तौ तृतीयेलर्थः । तत्ककंभाष्य-देवजानी-खीअनन्तभा- 
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एयादिसकरतच्छाखीयग्रन्थविरोधाद् बृद्धानादरराश्ेपेक्ष्यम् । पौणमास्यां विरोष- 

माह काल्यायनः-संधिश्नेत्संगवादर््व प्राक्पयीवर्तनाद्रवेः । सा पोणंमासी वेया 
सचस्काखविधौ नरः ॥ अमायां विरोषमाह बौधायनः-द्वितीया तियुहती चेसति- 
`` ए नकन हृतम् इति पाठ, । २--अस्र्थस्त श्ीचन्दरकान्ततकांलंकारङतमाष्ये- 
"पश्षोऽधरमासः स च अ्कङृष्णसेदात् द्विविधः । तदन्ता तिथिश्च द्वयी पणमाखसावास्या च । बहुवचने 

गयक्तिसेदाभिघ्रायम् । आभिमुख्येन तद्यमर्थः-- पक्षाणामन्ता वसानतिथयः उपवस्तन्याः, पक्षाणा- 

मादयः श्रतिषद्श्च अभियष्टव्या , यष्टव्या इलयथः । अस्मादपि कारणाव्योणेमासीुपवसेन्नोत्तरामिल्वेधा- 
यते" इति । ३--संधिसरूपं च “अगुमलयाश्च रकायाः सिनीवास्वाः हं धिना । एतासां द्विकः ए 

कमान्रा कः सता ॥* इति भगवतीषुराणे । छवरक्षणं लु स्छयन्तरे-“रष्वक्षरचतुभौगटिरित्य- 
भिधीयते । चिद्यं खवः भक्तो निमेषस्तु ख्वद्वयम् ॥* इति । तथा च एकरुष्वक्षरोच्चारणपरिमिते काले 

एकः पर्वणोऽपरः प्रतिपदस्तदुभयं मिरितं संधिः कुहूरिति कोकिेनोक्तेयौवान् कारः समाप्यते क्त्काक- 
संचिता चैषामावास्या ङः स्ता इति मास्खोक्तेः द्भत्िपदोः संधिष्वियुणः इति इसाभेविन्दाममो । 
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पयापराक्िवी । अन्वाधानं चतुर्दश्यां परतः सोमदर्शनात् ॥ कालयायनश्च-“यजनी- 
येऽद्ि सोमश्ेदरारुण्यां दिशि श्श्यते । तत्र व्याहृतिभिहला दण्डं दयाद्िजातये ॥ 
इति । एतच्च बोधायनवाजसनेयिविषयम् । तैत्तिरीयश्चतौ तु चन्द्रददीनेऽपि याग 
उक्तः-~-“एषा वै सुमनानामेष्िर्यम॑यजानन् । पशवाच्न्द्रमा अश्युदेयस्मि्रेवास्मे ठोकेऽ्धुकं 
भवति' इति । श्रुलयन्तरेऽपि-यदहः पश्वाचन्द्रमा अभ्युदेति तदहर्यजन्निमंष्टोका- 
नभ्युदेति । इति । इदं बहुचापस्तम्बविषयम्। मदनरलेऽप्येवम् । आपस्तम्ब भा- 
ष्यार्थसूग्रहेऽप्येवम् । अतः पक्षदयसखय खखसूत्राद्चवसेति तत्त्वम् । 'द्षयन्वयाश्वरा- 
यनाःः इति त॒ पूवाक्नसंधिविषयमिति माधवः 

रोषपर्वणीष्टौ विदोषमाह माधवीये गाग्येः-श्रतिपचप्रविष्टायां यदि चेष्टिः समा- 
प्यते । पुनः प्रणीय कत्सेष्टिः क्वैव्या यागवित्तमेः ॥' गरद्यामेनायं नियम इति मदनपा- 
रिजातः । एवं पर्वान्यांशः प्रतिपदश्च योंऽश यागकार उक्तः । कचिस्रतिपतुर्या- 
रोऽपरि यागः । ससंपिर्य॑बपरह्ञे यादागं प्रातः परेऽहनि । कुर्वाणः प्रतिपद्धागे चतुर्थेऽपि न 
दुष्यति 1: इति ब्रद्धशात्तातपोक्तेः । एतत् पर्णिमापरमिति मद नरले । पर्वणि प्रति- 
पदः क्षयख वबृद्धेश्वाधं ्रक्षिप्य संधिर्ेयः । तदाह माधवः-ध्द्धिः प्रतिपदो यासि 
तदधं पर्वणि क्षिपेत् । क्षयस्याधे तथा क्षिस्वा संपिर्नि्णीथतां सदा ॥* इति । कालया- 
यनोऽपि-परेऽह्वि षधिका न्यूनास्तथेवाभ्यधिकाश्च याः । तदर्षङ्कप्या पूरवेसिन् हास- 
बद्ध भ्रकल्पयेत् ॥` इति । एवं स्मातेखाटीपाकेऽपि जेयम् । तत्रेियाटीपाकावाधानग्रह- 
प्रवेशनीयहोमानन्तरभाविन्यां पौर्णमास्यां प्रारम्भणीयो, न तु द्ये । यचारम्भे मलमासपौष- 
मासगुसशुक्रास्तादि भवति, तदाप्यारम्भः कायः । यानि तु-“उषरागोऽधिमासश्च यदि 
प्रथमपर्वैणि । तथा मलिम्टुचे पोषे नान्वारम्भणमिष्यते ॥ गुरुमागवयोर्भोव्ये चन्द्रसूर्यग्रहे 
तथा ॥' इति संय्रहवचनानि, तानि आटसखादिनाऽतिक्रान्तश्चुद्धकाटप्रारम्भविषयाणि । 
नामकम च दर्ेष्टिं यथाकारं समाचरेत् । अतिपाते सति तयोः प्रशस्त मासि पुण्ये ॥' 
इत्यपराके गगेवचनादिति प्रयोगपारिजाते । रक्तं चेतत् प्रयोगरले भटः । 
कालादरां तु-नामकमं च जातेष्टिम्ः इवि पाठटः। याल्ञिकास्तु-“आधानानन्ता पौण 
मासी चेन्मरमासगा । तस्ामारम्भणीयादीन् कुर्वीत कदाचन ॥' इति चिकाण्डमण्डनः- 
वचनाच्छुद्धकाठ एव विग्रष्टष्टिं कृलारम्भं कु्यादियाहुः। कालाद स्षृतिसंग्रहेऽपि- 
आरम्भं दशेपूणेष्टयोरभिदो्रस् चादिमम् । प्रतिष्ठाः पच्च कूर्मा्ा मटमासे विवर्जयेत् ॥' इति । 
अथ विकरतीष्टिः। तत्रापस्तम्बः-यदीष्टया यदि पञुना यदि सोमेन यजेत सोऽमा- 

वास्यायां पणमासां चः इति । अत्र प्रकृतितः काठे सिद्धेऽपि सचस्कारुता विधेया । तृती- 
यया साङ्गतेनोक्तेः । अत्र पोेमासयमावास्याशब्दाभ्यां तदन्यक्षणो गद्यते । तेन तद्रयहो- 
रात्र इदयर्थमाह रामाण्डारः । नाधवोऽपि-दषटयादिविकृतिः सर्वा पर्वेण्येवेति निणेयः। 

१--'मौमभ्यजानत्,, "ममयेजानंः, "यैमध्यजानन्" इति पाठः २--“क्षिष्वा तद्र दति कचिस्पाठः | 
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इति । अच्र विदोषमाह चिकाण्डमण्डनः, कालयायनश्च-'आवर्वनावमाम्यदि 
पवसंधिः कृता तु तस्मिन्यकृतिं विक्रयाः 1 तदैव यागः, प्रतो यदि स्यात्तस्सिन्विज्याः 
कृतेः परेः ॥' इति । धूलखाम्यादयोऽष्येवमाह्ः । "यदीष्ट्या" इति साङ्गाया 
विकृतेः पवैकारुलादावर्तनात् प्रार् संधौ “संधिमभितो यजेतः इति प्रकृतेः प्रतिपदि समाति- 
नियमात् । प्रकृलनन्तरं प्रतिपदि विकरययोगात् पूर्वेदुविंकृतिरतयुक्तं तच््ररन्रे पाथसारः 
धिना। यदपि कृतेः पूर्वैलादपूर्वमन्ते खात् इद्यापस्तम्बेनोक्तम् , तथापि हेतुवा- 
देन श्चुतिमूकलामावादङ्गं बा समभिव्याहारादितिवदभामाण्यमिति तदाशयः । 
आग्रयणे तु विशेषे वक्ष्यामः । अन्वारम्मणीया तु चतुर्दश्यां कायौ इति हिरण्य- 
केरिवरत्तो मातृदनत्तीये । अन्येषां पर्वण्येव । 

परी सोमे च कालान्तरमप्याह बौधायनः-'अमावाखेन वा हविषे नक्षत्र 
वा" इति, शु्छपक्षे कत्तिकादिविशाखान्तेषु देवनक्ष्रेषिति केदावसखामी व्याचख्यौ | 
चातुमासेष्वपि दादशादयथाप्रयोगपक्षयो्ैकषत्रेष्वप्यारम्भः । यावलीवसांवत्सरपरयोगयोस्तु 
फाटगुन्यां चेन्यां वारम्भः । परौ तु विशेषमाह काल्यायनः-'अर्घादद्लो भवति नियतं 
पवसंधिः परस्ताकरतरा तसिन्नहनि त॒ परं सद्य एव व्यहं वा । आरमभ्याथ प्रकृतिरथ 
चेतवसंधिः पुरसताल्ृत्रा तस्मिन् प्रकृतिमथ तु सखातश्ुः सद एव ॥" 'अधिकार- 
पश्ुस्त्वग्रीषोमीयेण सवनीयेन वा समानतच्रः कार्यः इति चिकाण्डमण्डनः ! सोमे 
त्वाहापस्तम्बः-अमावास्यायां दीक्षायजनीये वामावास्यायां यजनीये वा युखयमहः, 
पोणमासां दीक्चायजनीये वा पौणैमासां यजनीये वा सुलमहः' इति । लास्यायनसु- 
चरेऽपि-पूरवपक्षसय प्रथमेऽहनि दीक्षेत श्षटरा वा नक्षत्रयोगे च इति । पूर्वपक्षः-शुङपक्षः। 
नक्षत्रयोगे चेति । अयमर्थः-चैत्यादिपूणिमाया्धित्रादिनक्षत्रयोगे दीक्षेतेति 1 आधानं तु 
पर्वेणि नक्षत्रेषु चोक्तम् । तत्र पर्वं नक्तं गारह॑पलयमाँदधीत' इलयादिकर्मकाठ्न्यापि आह्यम् । 
दिनद्वये तत्वे परं ग्राह्यम् । संकल्पय पर्वणि रामात् ! पूर्वं नक्षत्रयोगे तदेव ग्राह्यम् । 
यत्र त्रीणि सज्निपतितान्युतुनैक्षत्रं पे च, तत्सखदधं, विप्रतिषेषे ऋतुरक्षत्रं च बरीयः' इति 
दिरण्यकेरिसूजात् । तुः वसन्ते ब्राह्मणोऽय्रीनादधीतः इलयादिः । रेणुककारि- 
कायां तु-'माघादिप्वमासेषु श्रावणे चाधिने तथा । मार्गशीर्षे शुकपक्षे आधानमथ 
कारयेत् ॥" इत्यक्तम् । अत्र मूरं मृग्यम् । आधाननकषत्राणि त्वापस्तम्बसत्र 
कृत्तिका-रोदिणी-गशीषै-पुनव॑सु (ष्य ?) ूरवात्तरा-पूवोषाढो-त्तराषादा-हस्त-चित्रा-विशा- 
खाऽतुराधा-ध्रवणो-त्रामाद्रपदाः इति । सोमप्रवाधाने विदोषमाहापस्तम्बः- 
सोमेन यक्ष्यमाण आदधानो नर्तनसूरन नक्षत्रम् इति । अत्र प्रकरणादापानकाठबाधः । 

१--यदीष्या यदि पड्छना यदि सोमेन यजेत इत्यापस्तम्बवचनम् २--“चित्रानक्षत्रयोगं देतु" 
इलयपि पाठः । ३--'आदुघातिः इति पाठः कचित् । ७--"ूर्वोत्तिरा-फाल्गुनी-दस्त-चित्रा-निशासा- 
ऽनुराधा-श्रवणो-त्तरा भाद्रपदाः इति कचित् पाटः । 
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तच्ररले वार्तिके च-ते वा एते उभये अपहतपाप्मानो ऋतवः । एष वा उचन्नादिय 
एषां पाप्मनोपहन्ता ! यदैवैनं कदाचन यज्ञ॒ उपनमेदधादधीतः इलत्रोत्तरायणरूपं देव॑, 
दक्षिणायनरूपं च पित्यमिद्युभयमरतुत्रयं सोमाधने दातपथे विरिष्य विहितम् । तदेक- 
वाक्यतया दाखान्तरेऽपि नर्तून् सूर्ष॑त्ः इयत सोमकाटबाध एव । आधानकार्बा- 
धस भ्यदेवैनं श्रद्धोपनमेत्तदादधीतः इदां शाखायां वाक्यान्तरेण सिद्धलरात्सोमकाट- 
वाधार्भमेवेदमिव्युक्तम् । धूतंखामी तु सोमस्यापि य ऋतुस्तसखापि न सू्ष॑त्' इति 
ङिखनादुभयकालबाधं मन्यते । ओरीरामाण्डारस्तु काठन्तरविधानं वा सर्वकालानादरो 
वेति पक्षद्रयसुक्तवान् । तत्राय कृत्तिकादिकालान्तरस्य यथाधाने वसन्तायवाधेन विधानम्, 
तथा सोमेऽप्युदगयनपूर्वपक्षपुण्याहसच्चिपाते यज्ञकाठो नादेशः” इति छन्दोगसू्ोक्तो- 
दगयनाबाधेन सोमाभिसंधिरूपकारान्तरविधानादुद गयनं त्वपेक्ष्यत इत्युक्तम् । द्वितीय- 
पक्षे तु 'यदेवेनं यज्ञ उपनमेत् इति सर्वकाठानादर उक्त इति भारद्राजसच्ात्सर्वं- 
शब्दस्य च विश्वनित्सर्व॑पष्ट इतिवद् दयोयोगात् सर्वकारबाध इति । तेन दक्षिणाय- 
नेऽपि भवतीत्युक्तम् । षड्ण्रुमाष्ये देवच्रात भाष्ये तच्ररलरे च षटूसखपि ऋतुषु 
भवतीद्युक्तमिति दिक ॥ 

आ्राद्धे त्वमावास्या ब्ेधाविभक्तदिनतृतीयसि योऽपराह्नमागसद्वापिनी साभि- 
केग्रह्या । "पिण्डान्वादार्यकं श्राद्धं क्षीणे राजनि शसते । वासरसख तृतीऽ्येशे नातिसंध्या- 
समीपतः ॥' इति काल्यायनोक्तेः । “दरश्राद्धं तु यसरक्तं पार्वणं तस्रकीर्तितम् । अप- 
राणे पिदृणां च तत्र दानं प्रश्यते ॥' इति रातातपोकतख । दिनदये तत्र सखे 
सर्वाप्राहव्यापी दरयो ग्रा्यः। 'यद्युभयेद्युरेष विहितः सवौऽपराह्ृयितः' इति दीपि- 
कोक्तेः। यत्तु काष्णांनिनिः-“मूतविद्धाममावासां मोदादज्ञानतोऽपि वा । श्रादधक- 
मणि ये कु्स्तेषामायुः प्रहीयते ॥' इति । तदपरा्नं चतुर्दशीवेधपरमिति श्राद्धदेमाद्धिः । 
अपराज्ञाग्यापतिपरमिति माधवः । दिनद्रयेऽपराहव्यास्यभावेंऽरतो व्याप्तौ च तिथिक्षये 
पूर्वेति हेमाद्विः । "यदा चतुरदंसी यामं तुरीयमयुपूरयेत् । अमावाखा क्षीयमाणा तदेव 
श्राद्धमिष्यते ॥ इति कादयायनोक्तेः । चतुर्द्यातुथं यामं दशैः पूरयेत् । चतुर्दशी 
यामत्रयं स्यादिः । क्षीयमाणा~परदिनेऽपराह्नव्यापिनी नेय्थैः 1 व्यतिरेकमाह 
वधंमानाममावासां लक्षयेदपरेऽहनि । यामांञ्चीनधिकान्वापि पितृयज्ञसतो भवेत् ॥° ततः 
श्राद्धं च । दिनद्वयेऽपराह्नव्याश्यादो तिधिव्द्धौ च हारीतः-श्रिहृती च कर्ैन्या पूर्वा खर्वा 
च बहूचेः । उुटूरध्वयभिः कार्यां यथेष्टे सामगीतिभिः' ॥। त्रसुहू्तीभावे तु पूर नेख्थः ॥ 

, १ भपिण्डानामनु पश्चादाहियते कियते तवियिण्डान्वाहार्य आद्धम्। २-- दिनद्वये वेषम्बेणेकदेशब्या्ो, 
उत्तरस्या आधिक्ये स्विति यावत् । ३--युरषाथैचिन्तामणो तु “बदुचेसेत्तिरीयैश्च साभिकेरपराज्ञव्यास्य- 
सस्वेऽपि इष्टिदिनास्पू्वदिने एब दर्शाशराद्धः कार्यम् । तथा च दिनद्वये कास्व्येनापरा्वव्यासो परत्रैव वदीः, 
एकदेदोनापराह्द्वयभ्यात्तो प्रतिपदरड्धा परतिपदीष्टो उन्तरत्रैव दरीः, द्वितीयदिने एवापराह्णव्याप्तौ तं 
यदि भरतिपर्षयवश्चात् दुशीदिन एषेष्िभरासिसतदा बह्भचानां सिनीवाी तैत्तिरीयाणां ऊहूभद्या, सामगानां 
विकस्परेन द्ववम्-- इत्याद्युक्तं इति ध्मसिन्धुः। ` 
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पिण्डपितुयन्ञस्तु कालयायने्यांगदिनापू्वेुः कार्यः । पूर्वो वाङ्गक 
यज्ञः* इति तत्सूत्रात् । व्याख्यातं चैतत् ककांचायेः-पपूर्वं एव दर्शात् पिण्डपितुयज्ञो 
म पश्चात् । कुतः, अङ्गत्वात् । नथा च श्ुतिः- तस्मात् पूर्वेद्युः पितृभ्यः क्रियत उनत्तर- 
महर्द्वान्यजन्तेः इति । पूर्वेद्युः पितृभ्यो यज्ञं निप्णीय प्रातदेवेभ्यः म्रतनुतेः इति च । 
तेन तन्मते अङ्गमेवासो । तदुक्तम्-“अङ्गं वा समभिव्याहारात्; इति । तेन करकैमते 
चतुदशीयुक्तदरां पिण्डपितृयज्ञ इति । श्रीअनन्तभाष्ये तु परेदयुरित्युक्तम् । अव्र 
द्वेषाप्याचारो द्यते । 

आपस्तम्बानां तु प्रदिने मुहूतैमपि दरस तत्रैव पितृयज्ञः । तदाह आप- 
स्तम्बः-अमावासायां यददहशन्द्रमसं न परयति तदहः पिण्डपितृयज्ञं कुसतेः इति । 
अस्य श्द्रदत्तीया व्थाख्या-पिण्डेयुक्तः पितृयज्ञः पिण्डपितृयज्ञः । स च कममान्तरं 
न तु ददीशेषः ! यथा वक्षयति-पितृयज्ञः खकाटविधानादनङ्गं स्यात्" इति । तं च यद- 
हशन्द्रमसं न पश्यति पञ्चदश्यां प्रतिपदि वा तदहः कुरुते । यददस्तयोः संधिस्तदह- 
रिलर्थः ¢ इति । खीरामाण्डारोऽप्याह-'पिण्डपितृयज्ञस्तु पर्वसंधिमददोरातापराज्े 
इति । अतः पर्वसंधिदिने पितृयज्ञः । रतपथश्चुतिरपि-'यदेवेष न पुरस्तान्न पश्चाद् 
दश्यतेऽथ पितृभ्यो ददाति' इति । पवसंधिदिने हि पूरवेतः पशद्रा चन्द्रो न इर्यत एे- 
लर्थः । सत्याषाढोऽपि पितृयज्ञे प्रकम्य ्यमाने तुपोष्य शोभते यजते' इलाह । 
देमाद्विस्तु-“अमावासखासञब्दसिथिवचन एव ! पूरवोक्तापस्तम्ब सुते यदुक्तं न पस्यति 
इति, तत्र क्षयोऽमिप्रेतः । अत्तुदेश्यां चन्द्र क्षीणतवात्तदयुक्तदर्े पितृयज्ञः । 
"पितृयज्ञं त॒ निर्व विप्रथन्द्रक्षयेऽभिमान् । इति मनक्तः यदुक्तं ध्यददस्त्वेव 
दरीनं नैति चन्द्रमाः त्षयापेक्षया ज्ञेयम् । क्षीणे राजनि चेलयपिः इति, "यदुक्तं रस्यमा- 
नेऽपि, तच्तुदैश्यपेक्षया' इति च कालयाथनोक्तेः । '्स्यमनेऽप्येके' इति मोभि- 
लोक्तेश्च । "यसां स्यागतः सोमो गृणाटमिव दृश्यते । अपराह्न क्चयस्तस्यां पिण्डानां करणं 
धुवम् ॥' इति दारीतोक्तथ । चन्द्रक्षयकारश्वोक्तः कालयायनेन-अष्टमेऽसे चतुर्दश्याः 
क्षीणो भवति चन्द्रमाः । अमावास्याष्मेऽओे त॒ पुनः किर भवेदणुः \` इति । तेन पूर्वे्युरेव 
पितृयज्ञ इत्यूचिवान् । ककाचायेरपि-अपराह्ने पिण्डपितृयज्ञश्न्द्रादरोचेऽमावास्यायाम् 
इति कालयायनसुतेऽदरीनेन क्षय एवोक्तः । (तस्मिन्क्षीणे ददाति इति श्तेः । 
अतस्तन्मते चतुर्दशीयुक्तदर्शे पितृयज्ञे सति परदिने यागोऽ्थास्सिद्धः । तदेतत्सर्बो्छष्टमपि 
हेभाद्विककांदिव्याख्यानमापस्तम्बेरनभ्युपगमाक्कातीयवोधायनादिषिषयम् । 

आश्वखयनानामपि रेषपवेणि पिण्डपितृयज्ञः । तथा च सूच्म्-अमवाखया- 
यामपराह्ने पिण्डपितृयज्ञः इति । अचर नारायणव्रत्तिः-अमावास्यास्न्दः प्रतिपतपश्च- 

१--"दद्दो* इति पाठः । र--तत्ेन्दुश्षयस्य चतुदंक्या अष्टमे प्रहरे भ्रारस्भः, अमावास्यायाः स्मे 
प्रहरे समासतिः । 

नि० सि ६ 
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दस्योः संधिवचनोऽप्यत्रापरा्णङब्दसमन्वयात्द्रलदोरात्रे वतैते । तसापराेऽहश्वतुर्थे भागे 
पिण्डपितृयज्ञः कार्यः । ओपवसथ्ये यजनीय वाहनि, यदा खदोरा्रसंधौ तिथिसंधिः सख्ात्त- 
दौपवसथ्ये एवाहनि क्रियतेः इति । अत एव चयुहूतेमप्यमावास्या प्रतिपद्यपि चेडवेत् । 

तद्तमक्षयं ज्ञेयं पर्वैरोषं त॒ पवेवत् ॥ इति हेमाद्री वचनं पिण्डपितृयज्ञपरमुक्तं 

परयोगपारिजाते । अयं च स्माताभिमता संपूर्णे दरं श्राद्धव्यतिषङ्गण कायः । व्यति- 

षृज्ञो नामोमयोः सहासुष्ठानम् । एतच्च “खाटीपाकेन सह पिण्डाथयुद्धूयः' इति सूत्र 
चर्तिक्रतोक्तम् । खण्डपवंणि तु केचिदाहः । पूरवेऽदहि पिण्डपितृयज्ञव्यतिषङ्गेण श्राद्ध 
करत्वा परेऽदहि केवखः पिण्डपितृयज्ञः कायः । व्रत्तिकरूता तु-“आन्वष्टक्यं च पूर्वुमासि 
मास्यथ पावणम् । काम्यमाभ्युदयेऽष्टम्यामकाोदिष्टमथाष्टमम् ॥ इव्युदाह्यय पूतेषु चतु 

खालीपाकाटुदलाभ्नौकरणमिव्यक्तेदैरौश्रादधे खाटीपाको नियत इति गम्यते । खाटीपाकश 

पितृयज्ञ एवेति पूर्वदिने व्यतिषङ्ग: सिद्धः । भ्रयोगपारिजाते तु वर्षिकशाद्धादेरपि 
व्यतिषद्ध उक्तः, किमुत दशेश्राद्धसख । 

न्यायविदस्स्वा हः-'सूत्रस्य वृत्ते संपूणदश विषयात् खण्डपवेणि पूेदिने केव 
श्रद्ध, परदिने च केवठः पितृयज्ञः कायः ॥ अत एवोक्तं छत्तिकरता-नात्रापूेखारी- 
पाकशथोयते, सर्वश्राद्ेषु सङ्गात्" इति । ् रयोगपारिजातोक्िरप्येतद्विषयेव । पूवेदिने 
च॒ श्राद्धेऽरोकरणमेव, न पाणिहोमः । “वतुष्वाचेषुं सामीनां वहो होमो विधीयते । पिन्य- 
ब्राह्मणहस्ते स्ादुत्तरेषु चतष्वैपि ॥; इति परिशिष्टे नियमात् । न च ठोकिकाञ्चौ पक्स 
केथं गद्या होमः! नान्याम्नो पक्रमन्या्नो जहुयात्ः इति- निषेधात् । मेंवम् । 
श्राद्धस्य गद्येन स्मातोमौ पचनामो वा कतेव्यत्वात् । तस्मात् पूवयः केवरं श्राद्ध, 
न व्यतिषङ्कः । इदमेव च युक्तम् । आहिताभिना तु सवीधानिनाऽधांधानिना वा संपूर्णे 
खण्डे वा दरे श्रोता एथगेव पितृयज्ञः कार्यां न तु दरेश्राद्धन्यतिषङ्गणेति विस्तरभीते- 
विरमामः सपण दरं च. विरोषमाह सोगााक्चः- पक्षान्तं कमं निवेदं वैश्वदेवं च 
साथिकः। पिण्डयज्ञं ततः कुयत्ततोऽन्वाहार्यकं बुधः ।' इति । पक्षान्तं कमे-अन्वाधानम् । 
अन्वादार्यकंदरीश्राद्धम् । अयमेव साभ जीवपितृकख पिण्डपितृयज्ञकालो ज्ञेयः । तस्यापि 
काल्यायनेन शहोमान्तमनारम्भो वा इाञ्नानात् । पिण्डपितृयज्ञाकरणे भआयधित्तमाह 
परादारमाधवीये काल्यायनः-पितृयज्ञायये चैव वैश्वदेवालयेऽपरि च । भोजने 
पतितान्नस्य चरैश्वानरो भवेत् ॥* इलयलम् । 

प्रकृतमनुसरामः । निरथिकादिभिस्तमावास्यापरा्ञव्याप्यङाभे तु ईत॒पकारव्यापिनी 

, १--, पचनाभिरभे तृतीयपरिच्छेदोत्तराधंस्थश्राद्धप्रकरणे ` --पचनाभिरये वृवीयपरिच्छेदोत्तराथस्यशराद्धभकरणे उक्तः । . २-- श्रौताश्याधानकारे सीयमोप 

सनाभ्यर्धं शरोतान्नौ संयोज्या्भस्य प्रथक्षणमधौधान तद्वान् । ३--रोढः शरेतस्तथा भेच्रस्तथा सारभटः 
स्तः । साधित्रो वेश्वदेवश्च गान्धर्षैः कुतुपस्तथा । रोहिणस्िखकञ्चैव विभवो निकतिजयः । शबरो 
विजयश्चैव मेदाः प्रचचदश स्ताः ॥› एषृक्तेष्वष्टमः कुतुपः । 
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ग्राह्या । भूतविद्धाप्यमावासखा म्रतिपन्मिधितापि वा । प्य कर्मणि विद्रद्धिप्राद्या कुतुप- 
काटिकी ॥` इति दारीतोक्तेः । इदं च निरमिकादिविषयम्। “सिनीवाटी दविजैः 
काया साधिकेः पितृकर्मणि । सखीभिः शुद्वैः ऊहः कार्या तथा चानथिकेविजैः ॥ इति 
लागााक्ञिवचनात् । अत्र साभरिरोपासनाभिरपीति मदनपारिजाते उक्तम् । इतु- 
पथापराह्लव्याप्यरभेऽवुकलयः । “अपराहृदयाव्यापी यदि दरेसिथिक्षये । आहिताभेः 
सिनीवाटी निरस्यादेः बुहूर्मता ॥' इति जाबालिनाऽमावे विधानात् । तेन साय्रीनां 
निरयरीनां चापराह्ृव्यापिन्येव सख्या । तिधिसाम्यव्द्धिक्षयेः समव्याप्तो खर्वादिना निर्भयः! 

~, 0 

वैषम्येऽधिका । दिनद्येऽपराह्नस्परशं कुतुपव्यापिनीति माधवः ! इदमेव युक्तम् ।! हदेमा- 
व्रादिमते कुतुप्व्यापिन्येव निरस्यादे्गुख्या । सिनीवारीचद्टचन्द्रा । तथा च व्यासः 
च्चन्द्र सिनीवाटी, नष्टचन्द्रा कुटः स्मृता ।' इति । पूवदिने परदिन एव वा तद्र 
पलं सव ग्राह्या । अशव्यापित्वे वैषम्येऽधिककाटव्यापिनी ग्राह्या । दिनदर्येऽरतः सम- 
व्याप्तो तिथिक्षये पू।, वद्धो साम्ये च परा । तिथिक्षये सिनीवाटी तिथिव्रद्धो कट 
स्मृता । साम्येऽपि च कुहूर्ेया वेदवेदाङ्गवेदिमिः ।' इति प्रचेतोवचनात् । दिनद्वये 
संपणेकुतुषन्यापिस्तु तिथिव्द्धावेव मवतीलयनन्तरवचनात् पवेति । कतुपस्त॒-'अहो मुहती 
विज्ञेया दश पच्च च सर्वदा । तव्रा्टमो मुहूर्तो यः स काठः कुतुपः स्मरतः इति 
मात्स्य क्तः । तुखादानपितृदे वभ्रीयर्थापवासादो तु प्रर आ्राद्येयन्यत्र विस्तरः ॥ 

दरो च मासिकवाविक्यदिश्राद्धमराप्तो कालाद विरेष उक्तः-“दर्शखय चोद् 
कुम्भस्य दशंमासिकयोरपि । निस चाग्दिकस्यापि दारिंकान्दिकयोरपि ॥ इत्युक्ला 
सपाते देवताभेदाच्छरद्धयुम्मं समाचरेत् । निमित्ता नियतिश्वत्र पूानुष्टानकारणम् ॥ 
इति । अत्र करमो निणेयदीपे उक्तः-नष्टचन्द्रे यदा कारे क्षयाहदिवसो भवेत् । 
वैश्वदेवं क्षयश्राद्धं कुयौलाग्दैकर्मणः ।॥ अमाश्राद्धं चावुपनीतोऽपि क्यात् । आद्ध- 
खलपाणा-अमावासयाष्टकाकृष्णपक्षपचदशीषु च }' इद्युपक्रम्य "एतच्वानुपनीतोऽपि कया- 
त्सवेषु पयु । श्राद्धं साधारणं चाम स्वेकमफैरप्रदम् ॥ भायोविरहितोऽप्येतस्मवास्खोऽपि 

१--अत्र नवीना---ध्यन्माधवेन हेमाद्रिणा वा-'दिनद्रये संपर्णापराह्नव्याो संपूणैकतुपन्याक्चौ वा 
परा" इव्युक्तम् , तदयुक्तम् । खवादिवाक्ये "तिथिक्चये सिनीवाली इति वाक्ये च श्चयादीनां मद्यतिथि- 
गतत्वात् दिनद्वयगतसमेकदेशग्यासिबिषयकत्वेनेहाप्रबरत्तेः । फिंतु उत्तरतिथे, क्षये पूवा, वृदिखाम्ययो- 
स्तूत्तरा । “अमावाखा तु या हि स्याद्पराह्लद्वयेऽपि वा । श्चये पूवी परा वृद्धौ साम्येऽपि च परा स्यता ॥° 
इत्युक्तेः । न चेदं दिनद्यगतस्रमेकदेश्याक्षिपरम्। खरसतोऽपराह्वग्याेरेव तीतेः एवं कुतुपग्याधिवादि- 
नामपीति वदन्तिः इति टीकायासुक्तम् । र- पदश्च चाहंहूतां यथा--“रोद्रः शेतस्तथा भे्रस्तथा 
सारभटः स्तः ¦ सावित्रो वेश्वदेवश्च गान्धर्वः कुतुपस्तथा ॥ रौहिणस्तिरुकश्चेव बिमवो नि्ैःतिजयः । 
दाम्बरो विजयश्चैव भेदाः पञ्चदश स्ताः ॥* इति । ३--मयुरपि--"पिवृयक्तं ठु निवतयं विभश्रन्दुक्षयेऽ- 
भ्रिमान् । पिण्डान्वाहायकं श्राद्ध कुयान्मासायुमासिकम् ॥° अत्र म॑न्वथसमुक्तावली--“साभिरमावास्यायां 
पिण्डपितयक्लाख्यं र्म कृत्वा श्राद्धं कुर्यात् । पितृयक्तपिण्डानामनु पश्चादा हियत इति पिण्डान्वाहार्यकं 
श्राद्धम् । मासानुमासिक मासश्चानुमासश्च तयोभेवं भरतिमासं कतेव्यमिय्थः ¦ अनेनास नित्यस्वमुक्तम् । 
विश्रमहण द्विजातिपरम्र् । त्रयाणां अङ्रतत्वात् + इदयाह । 
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नियः । श्रोऽप्यमचवक्कुरयादनेन विधिना बुधः ॥' इति मात्स्योक्तेः। अमाश्राद्धाति- 
कमे प्रायश्चित्तस॒क्तसग्विधाने~^न्यूषुवाचं जपेन्मच्रं शतवारं दिने दिने । अमाश्राद्धं 
यदा नासि तदा संपूणमेति तत् ॥' अचर पूर्वोक्तसािकपदेनाहिताभिः स्मातीभिमांश्च 
गृह्यते । विच्छिन्नाथिकादिश् निरभरिकः । तथा च हेमाद्विरमोकरणप्रकरणे-“साभिरभ्राव- 
नभिस्तु द्विजपाणावथाप्सु वा । यौद क्रियां नियं लोकिकेनेति निधितम् ॥' इति 
स्मपृतिवाक्यमदाहय ध्यस्त्वखीक्रतोपासनतया समुच्छिन्नाथितया भार्याविधुरतया वाि- 
रहितस्य द्विजपाणौ जलादो वा होमः इति व्याचचक्षे । मदन पारिजातेऽप्येवम् । 
इदमेव साभिकानथिकखरूपं सर्वत्र ज्ञेयम् ॥ 

अथ ग्रहणं निर्णीयते । तत्र चन्द्ररहणे यस्मिन्यामे ्रहणं तस्मापपू्वं प्रहररयं 
त भुञ्जीत । सूयग्रहे त॒ प्रहरचतुष्टयं न युञ्लीत । भूर्यग्रहे.तु नाश्चीयास्पूवं यामचतुष्टयम् । 
चन्द्रग्रहे तु यामांसखीन्वाखबरद्धातैरेविना ॥' इति माधवीये ब्रद्धगोतमोक्तेः । 
शरणे त॒ भवेदिन्दोः प्रथमादधि यामतः । सुञ्जीतावतनादयूवं प्रथमे प्रथमादधः ॥' इति 
माकेण्डयोक्ते । अधि-ऊर््वम् । ननु चन्द्रमहे यामचतुष्टयनिषेष उचितो नतु 
सूर्यग्रहे, सूर्योदयासाग्भोजनाप्राेः । मेवम् 1 वचनस प्रथमयामे सूर्यग्रहे सति पूर्वैद्युः 
पैरात्रे भोजननिषेधपरतवात् । चन्द्रयहे विशेषमाह माधवीये वरद्धबसिष्टः-श्रसो- 
दये विधोः पूर्वं नाहर्मोजनमाचरेत् ।' इति । द्रयो्ेतासे तु माधवीये व्यासः- 
अयुक्तयोरस्तगयोरवादृष्टा परेऽहनि । इति । विष्णुघर्मऽपि-'अहोरात्रं न भोक्तव्यं 
चन्द्रसूयैग्रहो यदा । सकि दृष्टा तु मोक्तव्यं ञानं कृत्वा ततः परम् ॥' अहोरीत्रनिषेधः 
सूर््रतासे । भदनरने गाग्येः-संध्याकारे यदा राहु्॑सते शशिमास्करौ । तदहर्नैव 

१--स च मन्नः ऋग्वेदसंहितायां प्रथमेऽषटके चतुथौभ्याये--^“न्यू ३घु वाच प्र महे भरामहे गिर 

इन्द्राय सदने निवसतः । नु चिद्धि रत्नं ससतामिवाविदन्न दुष्टतिद्रंबिणोदेषु शस्यते ॥** इति । अस्याथेः-- 

महे महते इन्द्रीय सुवाचं शोभनां स्तुतिं निप्रभरामहे नितरां भरयुक्ञमहे । उ इति पादपूरणः । यतो बिव- 
स्वतः परिचरतो यजमानस्य सदमे यज्ञगरहे इन्द्राय गिरः स्तुतयः करियन्ते । हि यस्मात् स इन्द्रः न् चि 
क्षिप्रमेव रज्ञ रमणीयं असुराणां धनं अविदत् विन्दति । तत्र दष्टान्तः-ससतामिव यथा खपतां पुरषाणां 
धनं चोरः क्षिप्रं रमते तद्त् । अतोऽस्मस्य धनं दातुं शक्त इति भावः। दविणोदेषु धनस्य दातृषु पुरुषेषु 
दुष्टतिरसमीचीना स्ुतिनं शस्यते नाभिधीयते । अतः सुवाचं प्रभरामह इति, इति श्रीसायनाचायै मभ्य 
उक्तः । अस्य छन्दुष्यादि तु न्यूषुवाचमिलयस्य सव्य इन्द्रो जगती । अमाश्राद्धातिक्रमदोषपरिहाराथं जपे 
निनियोगः । इति । बिरोषस्तु अन्थान्तरेभ्योऽवगन्तव्यः । २--ात्वेति दोषः । एवं च अत्ते मृक्तिलान- 
मपि परेदुरेव । तदुक्तं ब्रह्माण्डपुराणे--“नाश्नीयाद्थ तत्का अस्तयोश्चन्द्रसू्ययोः । सुच्छयोश्च कृतलानः 

पश्चाद्धुज्ञयात् स्षेवेदमनि ॥ इद्यत्र "स्ववेरमनि" इति बिरोषकथनात् परान्ननिषेधः । तथा मुक्तावपि 

भोजनं महानिश्षातः श्रागेव । “मुक्ते शशिनि यु्गीत यदि न स्यान्महानिा .॥ इति श्रातातपोक्तेः इति 

टीकामिप्रायः । 3--इदं च अस्तास्तपरम् , युक्िानं चापि तत्र परदिने इति भावः । 
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मुञ्जीत रात्रावपि कदाचन ॥' सायंसंभ्यायां सूर्यग्रसास्ते पूर्वेऽहि रात्रौ च न भोक्तव्यम् , 
प्रातःसंभ्यायां चन्द्रस्य ग्रस्ते पू्वरात्रावत्तरेऽहवि च न भोक्तव्यमिलयथः । चन्द्र्स्तास्ते 
उत्तरदिने संभ्याहोमादो न दोषः ¦ तदादहोद्नाः-श्रस्ते चासतंगते विन्दौ ज्ञात्वा 
सुक्यवधारणम् । स्रनहोमादिकं कार्यं सुञ्जीतन्द्दये पुनः ॥' एतदनाहिताथिविषयम् । 
अपरक्त बरतोपायनीयमश्चीतः इति काल्यायनोक्ते्वतसखय श्रौतेन विहितत्वेन च 

प्ररुत्वात् । अदधिं यादिति निणंयदीपः । रागग्राप्रमोजने काठनियमोऽयम् । तेन 
उ्वरादाविव न भोजनमिति ककोनुसारिणः। बाल्बरद्धातुराणां तु ग्रहणयामासूर्मेक- 
यामो निषिद्धः । सायाहे ग्रहणं चेस्ख्यादपराह्ने न भोजनम् । अपराहे न मध्याहे, मध्या 
न तु सङ्गवे ॥ सुञ्जीत सङ्खवे चेत्खान्न पूवे मोजनक्रिया ॥ इति माकेण्डेयोक्तः 
इदं च बाटादिविषयम् । वालबृद्धातुर्विनाः इति पूर्वोक्तैः । वेधकाठे ग्रहणे वा प॑कमन्नं 
लयाज्यम् । “सर्वेषामेव वणानां सूतकं राहुद्ैने । खाता कर्माणि कुर्वीति शृतमन्नं षिव- 
जयेत् ॥' इति हेमाद्रौ षट्चिरान्मतात् । शतमिति तदन्तरितस्योपटक्षणम् । ^नव- 
श्राद्धेषु यच्छिष्टं ्रहपर्युषितं च यत् । इति मिताक्षरायां वचनात् । भा्गवाचेन 
दीपिकायां उयोतिनिबन्धे मेधातिथिः-आरनाटं पयस्तक्रं दधि सेदाज्यपा- 
चितम् । मणिकखोदकं चैव न दुष्येदराहुसूतके ॥' मन्वथेसुक्तावल्याम्-'अन्ं 
पकमिह लाव्यं सानं सवसनं अहे । वारि तक्रारनाखदि तिव्दरभरयं दुष्यति ॥ जठे 
त्रदोषो गाङ्धविषयः-श्रहोषितं जरं पीता पादकृच्छ्रं समाचरेत् । इति तत्रैव चतुवि- 
चातिमतेऽन्यजर्सख दोषोक्तेः । वेधकाठे ग्रहणे वा भोजने पायथित्तसुन्त माध- 
वीये काल्याथनेन-“चन्द्रसूर्यम्रहे शुक्तवा प्राजापलेन शुध्यति । तस्मिनेव दिने 
भुक्स्वा भिरात्रेणव शुध्यति ।' इति । ग्रहणे च त्रिरा्रमेकरात्रं वोपवासः श्रेयोर्थिना 
कार्यः । (एकरत्रसुपोष्येव स्रात्वा दत्वा च शक्तितः । कञ्चुकादिव सर्पस्य निव्त्तिः पाप- 
कोरतः ॥ त्रिरात्रं समुपोष्येवं प्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥ सख्रात्वा दत्वा च विधिवन्मोदते 
ब्रह्मणा सह ॥' इति हेमाद्रौ केड्योक्तेः । इदं च पुत्यतिरिक्तविषयम् । आदियेऽहनिं 
संक्रान्तौ प्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । पारणं चोपवासं च न कु्यार्पुत्रवान् गृही ।॥" इति 
जेमिनिवचनात्। यदा तु खेग्रंलासस्तदा पुत्रिणः प्रहर्यं दिखा बालादिवद्धोजनं, 

१--संवस्सरप्रदीपे तु 'सानपाकादिकं कार्यः इति पारस्तत्र शाखावगतयुक्तयुत्तरसुदयपस्पूर्वमपि पाका- 

दिका भोजनं तूदयोत्तरमिव्यक्तम् । शिष्टास्तु उदयोत्तरमेव सर्वं करवैन्ति । २--दइदसुपलक्षणं स्रापादे- 

रपि । तथाहि-“सूर्यन्ुग्रहणं यावत्तावच्छुयोजपादिकम् । न स्पेन्न च युञ्जीत खास्वा युञ्जीत सुक्तयोः ॥ 

इति । क्रंच तत्र निद्रा्याचरिते दोषोऽपि-'निदायां जायते रोगो मूत्रे दारि्यमाभुयात् ! पुरीषे कृमि- 
योनिः स्यन्मेथुने मामसूकरः ॥ अभ्यङ्ग च भवेक्छुष्टी भोजने स्यादधोगतिः । वज्जने च भवेत्सर्प के 
च नरकं नजेत् ॥* इति निन्दोक्तेः । 
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न तृपवासः । "सायाहे हणं चेत्खात्ः इति पूर्वोक्तमाकेण्डेयवचनात् । सायाहे सङ्ग- 
वेऽश्वीयाच्छारदे सङ्गवादधः। मधभ्याहे परतोऽश्चीयान्नोपवासो रविग्रहे । इति स्मृतेश्वेति 
हेमाद्विः । शारदोऽपरा्नः । माधवमते तु पु्रिणोऽपि तत्रोपवास एव । "अहोरात्रं न 
भोक्तव्यम् इति पूर्वोक्तनिषेधस्य तेनापि पाठनीयलात् । उपवासनिषेधस्तु बरतरूपोपवास- 
प्रः कृष्ेकादशीनिषेधवदिति । मदनरलञेऽप्येवम् । इदमेव च युक्तम् । वध॑मानस्तु 
अहोरात्रं न भोक्तव्यम् इति रातातपीयाे पूर्याचन्द्रमसोर्जकानक्षयान्याति 
मानवः ॥ इति फटश्ुतेः ुक्यददीने उपवासः काम्यः, न खयं निषेधः' इयाह । तन्न । 
अत्र त्रतत्वेऽपि प्रागुक्तविष्णुधर्मे निषेधावद्यंभावात् । तथा च व्यासः-^रविग्रहः सूर्यवारे 
सोमे सोमग्रहस्तथा । चूडामणिरिति ख्यातस्तत्र दत्तमनन्तकम् ॥ वरेष्वन्येषु यद्पुण्यं 
हणे चन्द्रसूर्ययोः । तप्युण्यं को्गुणितं योगे चूडामणौ स्मृतम् ॥' 

अत्र चाघन्तयोः लानं कुर्यात् । श्रसखमाने भवेर्लरानं अ्रसते होमो विधीयते । मुच्य- 
माने भवेदानं मुक्ते सानं विधीयते ॥' इति हेमाद्रौ वचनात्, “क्लां खादुपरा- 
गादो मध्ये होमः सुरार्चनम् ।' इति ब्रह्यवेवताच । “सर्वेषामेव वणानां सूतकं राहु- 
दने । सचेठं तु भवेत्खानं सूतकान्नं च वर्जयेत् ॥' इति चद्व सिश्रो कतेश्च । सचेरतवं 
मुक्तिस्लानपरमिति मदनरल्रे उक्तम् । भागेवाचंनदीपिकायां चतुविद्ाति- 
मते-ुक्तो यस्तु न कुर्वीत स्नानं ग्रहणसूतके । स सूतकी भवेत्तावधावत्छयादपरो 
अहः ॥' इदं च सानममच्रकं कायेमिति स्खतिरलावल्याम् । तत्र ती्थविरेषो भारते- 
'गङ्गारानं प्रकुर्वीत ्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । महानदीषु वान्यासु सानं ु्याचथाविधि ॥' 
महानदीष्वपि मासविशेषे काथिन्रष्ठाः । श्रयागं देविका रेवा सलिहलया च वारणम् । 
सरखती चन्द्रभागा कोरिकी तापिका तथा ॥ सिन्पुगण्डकिका चेव रारयूः कार्तिका- 
दितः ॥' मूटं हेमाद्रौ स्पष्टम् । व्यासः-'इन्दोटक्षगुणं पुण्यं रवेदंशगुणं ततः ॥ गङ्गा- 
तोये तु संप्र इन्दोः कदी सवेदंश् ॥ गवां कोटिषदखरस्य यत्फरं रमते नरः । तत्फटं 
ठभते मर्यो ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥ असंमवे तु माधवीये शाङ्कः-'वापीकूपतडगेषु 
गिखिरस्तवणेऽपि च । नयां नदे देवखाते सरसीषृद्ध ताम्बुनि ॥ उष्णोदकेन वा स्रायाद् 
ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥' अत्र तारतम्यमाह माकंण्डेयः-श्ीतमुष्णोदकास्पुण्यमपारक्यं 
परोदकात् । मूमिष्टयुदधता्ुण्यं ततः प्रसषवणोदकम् ॥ ततोऽपि सारसं पुण्यं ततः पुण्यं 
नदीजलम् । तीर्थतोयं ततः पुण्यं महानयम्ब पावनम्॥ ततस्ततोऽपि गङ्गाम्बु पुण्यं पुण्य- 
स्ततोऽम्बुधिः ॥ इति । उष्णोदकमातुरविषयम् । तथा-'गोदावरी महापुण्या चन्द्र 

१--“सायाह्वे महणं चेत्स्यादपराज्गं न भोजनम् 1 इति पूर्वोक्तमाकंण्डेयव चने भागौकवजनमुक्तमपि न 
तन्मुख्यम् । "सायाह्न सृङ्गवे" इलयादिहेमाद्विवचनेन विरोधापत्तेः । तेन बाखादीनां भागद्रयवजैनं सुख्य, 
एकभागवजेनं सवयुकल्प इति ज्ञेयम् । 
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राहुसमन्विते । सूये च राहूणा ग्रसे तमोभूते महामुने ॥ नर्भदातोयसंस्प्ते कृतक्रया 
भवन्ति वे ॥' एथ्वीचन्द्रोदये परभासखण्डे-गावो नागासिला धान्यं रलानि कनकं 
मही । संग्रदाय कुरुक्षेत्रे यकटं रभते नरः ॥ तदिन्दुग्रहणऽम्भोधौ खानाद्धवति षडगु- 
ग्रम् ॥: तत्रैव सोरपुराणेऽम्बुधिस्ञनमुपक्रम्य- दानानि यानि छोकेषु विख्यातानि मनी- 
षिभिः । तेषां फएरुमवामोति अ्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥' देबीपुराणे-"गङ्गा कनखलं पुण्यं 
प्रयागं पुष्करं तथा । इरकषेवं महापुण्यं राहुग्रसे दिवाकरे ॥ स्लानासंभवे स्मरणं 
कार्यम् । स्मृता शतक्रतुफठं दृष्टम सवौघनाशनम् । स्पष्टा गोमेधपुण्यं तु पीत्वा सोत्रामणे- 
ठंमेत् ॥ स्रात्ला वाजिमखं पुण्यं प्राुयादविचारतः ॥ रविचन्द्रोपरागे च अयने चोत्तरे 
तथा ॥' इति माकण्डयोच्छः । यत्र श्राद्धमाह् कऋष्यश्रुङ्क ;- "चन्द्रसूर्यग्रहे यस्तु श्राद्धं 
विधिवदाचरेत् । तेनेव सकला पृथ्वी दत्ता विप्र वै करे ॥` भारते-“सर्वखेनापि 
कतव्य श्राद्धं वै राहुदशेने । अङु्वाणस्तु नास्तिक्यादपद्के गौखि सीदति \)' विष्णुः 
राहुदरोनदत्तं हि शआराद्धमाचन्द्रतारकम् ।' इदं चामान्नेन देभ्ना वा कार्य, न सतरेन । 
आपन्नो तीथं च चन्द्रसूयेगरहे तथा ! जमश्राद्धं ्रकुवीत हेमश्राद्धमथापि वा ॥' इति 
रातातपोक्तरिति देमाद्रिमाधवादयः। अपराकसतु-एतद्विजातीनां पका- 
भावे द्रष्टव्यं तीथश्राद्धवत् । '"पाकाभावे द्विजातीनामामश्राद्धं विधीयते । इति सम- 
न्तूक्तः । संहिकेयो यदा सूयं ग्रसते पवैसंधिषु । गजच्छाया तुसा प्रोक्ता तयां 
श्राद्धं प्रकल्पयेत् । धृतेन भोजयेद्टिमन्धृतं मूमो समुत्सजेत् ॥' इति वायवीयोक्ते- 
श्रेयाह । विज्ञानेन्वरोऽप्याह-ग्रहणे श्राद्धे मोक्तुर्दोष दातुस्तभ्युदयः इति । 
सूतके मृतके युङ्के गरहीते शशिभास्करे । छायायां हस्तिनश्चैव न भूयः पुरषो भवेत् ॥' 
इसयापस्तम्बेन भोजननिषेधात् । अयं च निषेधः श्राद्धमोक्तुदैस्िच्छायासाहचयौत् । 
अत्र ग्रहणनिमित्तकश्राद्धेनवामासंक्रान्यादिनेमित्तिकानां सिद्धिः । 'दार्सिकाङभ्ययोरपिः 
इति कालाददाक्तः । 

अव्रारौचमध्येऽपि सनश्राद्धादि कार्यमेव । सूतके मृतके चैव न दोषो राहुदीने । 
तावदेव भवेच्छुद्धिर्यावन्युक्तिनं॑द्र्यते ॥ इति माधवीये च्रद्धवसिष्टोक्तेः । 
(स्मार्तकर्मपरियागो रादयोरन्यत्र सूतके । इति व्याघ्पादोक्त् । कारादर्ो 
अङ्धिराः-^सरवे वणाः सूतकेऽपि शतके राहुदशने । साता शराद्धं प्रकुवीरन्दानं शाव्यवि- 

$--अन्न 'व्रिदशाः स्पदखमये कृष्यन्ति पितरस्तथा । मनुष्या मध्यकाङे तु मोक्षकारे तु राक्षसाः ॥ 
इति वासिष्ठवचनात् स्पन्लके श्राद्धं तर्पणं च करणीयमिति रीकाभिभ्रायः। र--यदिं संक्ेषेणापि 
साममीसंपादने सर्वव्ययो भवति तदापीलयथः । ३--घरतेनेति ध्रतस्य भराचुर्य बोध्यम् । तेन न पाकाञु 
पपत्तिः । आमश्राद्धे बहुषतस्य हेमश्रादधे च तद्भन्यस्य दानाथं । घृतमिति ठु आमहेमश्राद्धयोः प्रचुरध्व- 
दभ्यकपिण्डदानार्थं । तथा चाज्ञनिवेदननाक्ये इदमन्नमियनत्र पिण्डदान वाक्ये चाय पिण्ड इयत्न इदं 
घृतमिति प्रयोग इति केचित् । 
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वजितस्॥ मवनपारिजातेऽप्येवम्। तेन “लानमात्रं प्रकुर्वीत दानश्राद्धविवर्जितम् ।' 
इति निभूठं वदन्तो गौडाः परास्ताः । इयं च शुद्धिरविदोषान्मव्रदीक्षापुरश्रणादिसर्व- 
स्मार्तकर्मविषया । मदनरन्नेऽप्येवम् । रजखटायास्त॒ भागेवाचंनदीपिकायां 

महे रजस्रा- सूर्थोदयनिबन्धे-न सूतकादिदोषोऽस्ि ग्रहे दोमजपादिषु । भसे 
र्तन्यम्। स्ायादुदक्यापि तीथादुद्धुल वारिणा ॥' इति । अच च~-साने नैमि- 

त्तिके प्राप्ते नारी यदि रजखला । प्रान्तसितितोयेन सानं कृत्वा रतं चरेत् ॥' इत्यादि 
भिताक्चरोक्तो विधिक्ञेयः । तथा प्रहणे राच्ावपि आरद्धादि कार्यम् । श्रहणोद्राह- 

ग्रहणे रा्रादपि संक्रान्तियावार्तिप्रसवेषु च । दानं नैमित्तिकं ज्ञेयं रात्रावपि तदिष्यते ॥' 
भरद्धविधिः। इत्यपराक् व्यासोक्तः, चन्द्रयरहे तथा रात्रं सानं दानं प्रशखते ।' 

इति देवलोक्तेश्च । यदा तु ज्योतिःशा्लगम्ये दिने चन्द्रयहो रो च सूरयग्रहस्दा 
दानसरनादि न कार्यम् । पूर्ग्रहो यदा रात्रौ दिवा चन्द्रयहस्तथा । तत्र सानं न कुर्वीति 
दवादानं न च कचित् 1" इति घट्चिदान्मतात् । महणदिने वा्षिक्राद्धप्रापौ 

ग्रहणे श्राद- तु प्रयोगपारिजाते गोभिखः-'दशँ रविग्रह फरो: प्रयाब्दिक- 
मातो निणयः। मुपथितम् । अन्नेनासंभवे हेभ्ना कु्यादामेन वा सुतः ॥' इति । अत्र 

ददीरविपितृसुतशब्दाः प्रदशनाथीः, न्यायसाम्यात् । तेन चन्द्रमहणेऽपि सपिण्डादिवार्षि- 
कमन्नादिना तदिन एव॒ कार्यमिति मदनपारिजाते व्याख्यातम् । पथ्वीचन्द्रो 
दयेऽप्येवम् । तेन यानि-'आमश्राद्धं प्रकरुवीत माससंवत्सराहते । इति । अत्रेनेवा- 
ग्दिकं ुयाद्धञ्मा वामेन न कचित् ॥' इति मरीचिखोगाक््यादिवचनानिः ˆ तानि 
ग्रहणदिनातिस्किविषयाणि । निणेयाश्रतेऽप्येवम् । यानि तु-श्रहणात्त॒ दहितीयेऽच्चि 
रजोदोप्रा्त पशमे । तथा-“ग्रसोदये यदा चन्द्र प्रयब्दं समुपयितम् । तदिने चोपवासः 
सयासरलब्दं तु परेऽहनि ॥ तथा-्रसवेवास्तमानं तु रवीन्द् प्रा्ुतो यदि । प्रब्द तु 
तदा कार्यं परेऽहन्येव सर्वदा ॥ चन्द्रसूर्योपरागे च तथा श्राद्धं परेऽहनि ॥` इादीनि 
वचनानि, तानि महानिबन्धेषु क्ाप्यनुपठम्भात्रिमूटानि, प्रस्युत पूर्वाक्तनिबन्धेषु तदिन 
एव श्राद्धमुक्तमियठम् । 

हणादिसपदिनप्यन्तं रामगोपालावययागमदीश्लोक्ता हिवाचनचन्द्रिकायां 
ज्ञानाणेवे-मत्राचारम्भणं कुर्याद्रहणे चन्द्रसू्योः । अरहणाद्रापि देवेशि काटः सदिः 
नावधि ॥' इति । रल्लसागरे-सत्तीर्थेऽकंविधु्रासे तन्तुदामनपर्वणि । मव्रदीक्षां 
कुर्वाणो मासक्षौदीन्न शोधयेत् ॥ अत्र सूरयग्रहणमेव मुख्यम् । 'सूर्यग्ररणकाठे तु 
नान्यदन्वेषितं भवेत् । सूर्ग्रहणकाठेन समो नान्यः कदाचन ॥ न मासतिथिवारादिः 

१८चन्द्रसूर्यभ्रहे तीर्थ महापर्वादिके तथा इति पाटः । 
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रोधन सूयपर्वणि ।` इति तत्रैव कालोत्तरवचनात्। "चन्दरमहे तुया दीक्षा या 
दीक्षा ब्रतचारिणाम् । वनखसख च या दीक्षा दास्ि सप्तजन्मसु ` इति तत्रैव 
योगिनीतच््रे निषेधाच ॥ 

ग्रहणं च जन्मरादयादौ निषिद्धम् । तदुक्त ज्योतिषे-शरिषय्दसायोपगतं 
नराणां शुभप्रदं खाद्रहण यीन्द्रोः । द्विसहनन्देमुएु मध्यम स्याच्छेषेष्वनिष्ट कथितं 
मुनीन्द्रः ॥' इति । आयः-एकादश, नन्दाः=नव, इषुः । मदनरले गर्मः-“जन्म- 
सपष्टरिःफाङ्दयमखे निशाकरे । ब्टोऽरिषप्ररो राहु्जन्मक्षं निधनेऽपि च ॥' रिःफ 
दादर, अङ्काः-नव, निधन~सप्तमतारा । प्रथ्वीचन्द्रोदये विषणुधर्मे-'यन्नक्षत्रगतो 
राहु्॑सते शिमास्करो । तजातानां भवेत्पीडा ये नराः शान्तिवर्जिताः ॥ ततैव पुरा- 
णान्तरे-'सूयंख सक्रमो वापि अ्रहण चन्द्रसूर्ययोः । यस त्रिंजन्मनक्तरे तख रोगोऽथवा 
मृतिः ॥ तस्य दानं च होम च देवार्चनजपौ. तथा । उपरागामिषेक च कु्याच्छ- 
न्तिभंविष्यति ॥ खर्णेन वाथ पिष्टि कला सर्पस्य चाकृतिम् । ब्राह्मणाय ददेत्तसख न 
रोगादि तत्कृतः ।॥' जन्मनक्षत्र तसूूर्वोत्तरे च त्रिजन्मनक्षत्रमि्युच्यते । जन्मदशमैको- 
नविशतितारा इति केचित् । सपंख~तदाकारसख राहोस्यिथः । अद्धतसागरे 
मागेवः-'यस्य राज्य नक्षत्रे खरभानुरपरज्यते । राज्यमङ्ञ सुद्रार मरण चात्र निदि- 
रोत् ॥ राज्यस्य नक्षत्र-अभिषेकनक्षत्रमिति तत्रैव व्याख्यातम् । मार्मवाचैनदीपि- 

कायां उ्योतिःसागरे-“सोवर्ण कारये्नाग पठेचाथ पलार्षतः । 
तदर्धेन तदर्धेन फणायां मौक्तिक न्यसेत् ॥ ताम्रपात्रे निधायाथ घृतपूर्णे 

विदेषतः । कांस्ये वा कान्तलोह वा न्यस दचात्सदक्षिणम् ॥ चन्द्रयहे तु रूप्यस्य बिम्ब 
दद्यात्सदक्षिणम् । नाग सुक्ममयं सूर्यग्रहे बिम्ब च हेमजम् । तुरद्गरथगोमूमितिरसर्पिश्च 
कावनम् ॥` कारुविवेकेऽपि-सुव्णैनिर्मित नागं सति कांखमाजनम् । सदक्षिण 
सवख च ब्राह्मणाय निवेदयेत् ॥ सोवणं राजतं वापि बिम्ब कृत्वा खशक्तितः ! उपराग- 
मवह्किराच्छिदे विप्राय कसपयेत् ।॥ मश्नस्तु-तमोमय महाभीम सोमसूयविमदैन । 
हेमतारप्रदानेन मम शन्तिप्रदो भव । विधुंतुद नमस्तुभ्यं सिदहिकानन्दनाय्युत । दानेनानेन 
नागसख रक्ष मां वेषजाद्धयात् ॥' इति । 

अचर शदान्तिरप्युक्ता हेमाद्रौ मात्स्ये-“यस् राशि समासाय भवेद्रहणस- 
भवः । खानं तस्य प्रवक्ष्यामि मच्रोषधिसमन्वितम् ॥' चन्द्रोप्राग संप्राप्य कृता 
ब्राद्णवाचनम् । सपूज्य चतुरो विप्रान् शुङमाल्यानुरेपनैः ॥ पूर्वमेवोपरागस्य समानी- 
योषधादिकम् । खापयेचतुरः ऊुम्भाननणान्सरिखन्वितान् ॥ गजाश्वरथ्यावत्मीकसगमा- 

नागनिस्बविधि, | 

१--“दिवाकरे” इति पाठ । २-- जन्मनक्षत्र तस्पूर्वोत्तरनक्चत्रे च । केचित्तु जन्मश्षं दशममेकोनविंस 
च त्रिजन्मनश्चत्रं आहू- । इ३--भश्षीतिगुज्जात्मकः कषं.> कषंचलुष्टय पर जेयम् । 

५. नि © रसं © 
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द्रदगोकुखत् । राजद्रारदेशाच्च सृदमानीय निक्षिपेत् ॥ प्चगव्यं प्चरलं पञ्चत्वक् 
प्चपट्टवम् ।॥ रोचनं पद्यकं शद्ध कुङ्कमं रक्तचन्दनम् । शुक्तिस्फटिकतीथौम्बुसितसष- 
परुग्गुटून् ॥ मधुकं देवदारं च विष्णुक्रान्तं शतावरीम् । वटां च सहदेवीं च निशा- 
हवितयमेव च ॥ गजदन्त कुङ्कमं च तथेवोशीरचन्दनम् । एतत्सव विनिक्षिप्य ऊुम्मे- 
ष्वावाहयेदसरान् ॥ स्वे समुद्राः सरितस्तीथानि जलदा नदाः । आयान्तु यजमानख 
दुरितक्षयकारकाः ॥ योऽसो वज्रधरो देव आदिलयानां प्रसुतः । सहस्रनयनः शक्रो 
ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ सुखं यः सर्वदेवानां सकतार्चैरमितदुतिः । चन्द्रोपरागसंभूतामभि 
पीडां व्यपोहतु ॥ यः कर्मसाक्षी टोकानां धमां महिषवाहनः । यमश्नन्द्रोपरागोस्थां 
ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ रक्षोगणाधिपः साक्षान्नीटाञ्ञनसमप्रभः 1 सङ्गदस्तोऽतिभीमश्च ग्रह 
पीडां व्यपोहतु ॥ नागपाशधरो देवः सदा मकरवाहनः । स जलापिपतिर्देवो ग्रहपीडां 
व्यपोहतु ॥ प्राणरूपो हि लोकानां सदा कृष्णमृगग्रियः । वायुश्वन्द्रोपरगोत्थां श्रहपीडां 
व्यपोहतु ॥ योऽसौ निधिपतिर्देवः खङ्गशलगदाधरः । चन्द्रोपरागकट्षं धनदोऽत्र व्यपो- 
दतु ॥ योऽसाविन्दुधरो देवः पिनाकी व्रृषवाहनः । चन्द्रोपरागपापानि स नाशयतु शंकरः ॥ 
त्ैरोक्ये यानि भूतानि खावराणि चराणि च ॥ ब्ह्विष्ण्वकैरद्राश्च दहन्तु मम पातकम् ॥ 
एवमावादयेदेवान्मनररेभिश्च वारुणैः । एतानेव तथा मत्रान्खणैपटरे विरेखयेत् ॥ 
तामरष्टऽथवाठिख्य नववश्चे तथेव च । मस्तके यजमानख निदयध्युसे द्विजोत्तमाः ॥ 
कठशान्द्रव्यसंयुक्ताज्नानारूपसमन्वितान् । गृहीत्वा स्रापयेददं सद्रपीटोपरि सितम् ॥ 
परवैरेव तु मत्ैश्च यजमानं द्विजोत्तमाः । अभिषेकं ततः कुयौन्मच्रेवासुणसूक्तकेः ॥ अआंचायं 
वरयेदश्वात्खर्णपटरं निवेदयेत् । अआचायदक्षिणां दचाद्धोदानं च खशक्तितः ॥ होमं वापि 
रङ्वीत तिछिव्यहतिमिस्तथा । दानं च शक्तितो दचाचदीच्छेदात्मनो हितम् ॥ सूर्यग्रह 
सू्यनामयुक्तान्मच्रां श्च कीतयेत् । अनेन विधिना यस्तु प्रहणे स्ञानमाचरेत् ॥ न तख 
ग्रहणे दोषः कदाचिदपि जायते ॥ इति ग्रहणशरान्तिः ॥ 

ना्मवाचेनदीपिकायां बह्यसिद्धान्ते-'सर्वैः परथितं वीक्ष्य सयं तेख- 
स्बुदपैणेः । अहणं गुर्विणी जातु न पश्येत पटं विना ॥ तथा मङद्भलकरव्येषु वेधे 
विरोषो हेमाद्री-च्रयोदश्यादितो व्यं दिनानां नवकं धुवम् । माङ्गव्येषु समस्तेषु 
ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥' प्रकारान्तरं तत्रैवोक्तम्-्वादश्यादितृतीयान्तो वेध इन्दुगरहे स्मरतः 
एकादस्यादिकः सौरे चतुथ्यैन्तः प्रकीतिंतः ॥' इदं च पूर्णग्रासे । शन्यहं खण्डम्रहे तयोः 
इति तच्रैवोक्तेः । इदं च श्रस्तासते त्रिदिनं पूम् इति नारदेन अ्रसतासते विरशेषो- 
क्तेथस्तास्तमिन्नग्रहणपरम् । ज्योति्निंबन्धे च्यवनः-श्रहणोत्ातमं याज्यं मङ्गलेषु 
ऋतुत्रयम् । यावच्च रविणा सुक्त्वा सक्तं भं दर्धकाष्ठवत् !' अन्यानि चा्रेयादिमण्ड- 

9--“आचा्य॑मचैयेत्' इति पाटः । र- ऋतुत्रयं पूणे्रासे, पादाधैपादोनमासे तु साभ॑मासननिमास- 
साधैचतु्मासादितारतम्येनेति शयम् ! 
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सनि तत्फढं वणविकारादिफल च देवजञेभ्यो ज्ञयम् । पुर्थरणचन्द्रिकायाम्-चन्द्र- 
सूर्योपरागे च स्लाता प्रयतमानसः । स्प्चीदिमोक्षपर्थन्त जपेन्मघ्रं समाहितः ॥ जपादशं- 
रातो होमस्तथा होमात्त तर्षणम् । तर्पण दशांशेन मार्जन कथित किठ ॥ तत्रैव देवता- 
रूपं ध्यात्वात्मान प्रपूज्य च । नमोन्त मव्रगुचायं तदन्ते देवताभिधाम् ॥ दहितीयान्तामहं 
प्चादमिषिच्वाम्यनेन तु । तोयेरज्ञठिना शुदधैरमिषिञेत्खमूषैनि ॥ मार्जनख दशांशेन 
ब्राह्मणानपि मोजयेत् । जपोऽर्वापू्वैको होमस्तर्पण चाभिषेचनस् ॥ मूदेवपूजन पच्चपरका- 
रक्ताः पुरस्कियाः ॥ तथा~्येमाश्क्तौ जप इ्यीद्धोमसख्याचतुर्गुणम् । एवं कृते तु 

भ (५. 

मच्रस् जायते सिद्धर्तमा ॥ 

ग्ररणप्रसद्वात्कुरुपरे्रप तिग्रहे प्रायधित्तखुच्यते । तच्रारुणस्मरतौ-श्रति- 
ग्राही कुरुक्षेत्रे न सूयः पुरुषो भवेत् । तथापि मनसः शुद्धये प्रायथित्त समाचरेत् ॥ 
तप्ङरच्छरय छ्यादेन्दवेन समन्वितम् । सत्रेण वा यजेताथ जयपेद्य टक्षसप्तकम् ॥ वापीकूप- 
तडगादिखननैरविंरजेदधनम् ।॥' इति । एतच ध्यद्वरतेनार्जयन्ति कर्मणा जाद्यणा धनम् । 
तसोत्सर्गेण शुद्ध्यन्ति दानेन तपसैव च ॥" इति मनृक्तेरुत्सर्गोत्तर ज्ञेयमिति दिक् । 
ग्रहणान्तरितस्य पूर्वसंकल्पितद्रन्यस्य द्वैगुण्यं भवतीति शिष्टाः । पठन्ि च 
छघुब्रह्यवेवते-दातव्यमिति नो कायां वक्तव्य कुत्रचित्कचित् । अहोरात्रमतिक्रम्य 
तद्यानं द्वियुण भवेत् ॥ दसोत्तर पर्व खाच्छत चन्द्रे भवेत् । सूर्ग्रे सदस्र तन्म- 
रणेऽनन्तक स्मृतम् ॥' इति । अत्र मूर चिन्यम् ॥ 

अत्र केचिदोौद्धतुल्या आहुः-्रहणसख निमित्तेन तच्निश्चयसखय प्रयोजकलात् 
मतान्तर- ज्योतिःशाखादिना जातस्य ज्ञानस्य निमित्ते प्रासेऽपि~स्ान दानं 

खण्डनम् । तपः श्राद्धमनन्त राहुदरने । चन्दरसूर्योपरागे तु यावदर्दनगोचरे ॥' इति 
जावास्यादिवचनेषु दरिप्रयोगाचाक्षषज्ञानसेवोपसदहारन्यायेन निमित्तत्वम् । अन्यथा 
स्यो रक्षणा खात् । तेन मेषाच्छदनेऽन्धादीनां जन्मसप्टेयादिनिषिद्धद्ीनानां च 
सानश्राद्धादौ नाधिकारः” इति । कल्पतस्रमप्याह-'दरनशब्देन चाक्षुषज्ञानं ग्यते, 
म ज्ञानमात्रम् । अन्ञातख निमित्तत्वासंमवाजरिमित्तमदिभ्ैव ज्ञानटाभेन दर्यनपदवैय- 
थ्यीपत्तेः ! तेन चाक्चुषधीयोग्यः काटः पुण्यः । योग्यत्व च प्रयललानपनेयचाश्चुषज्ञान- 
प्रतिबन्धकराहिलम् । तेन मेषच्छन्ने योग्यतामावान्न सरनादि' इति । निणयागरते- 
ऽप्येवम् । तदेतत॒च्छम् । यदि चा्ुषज्ञानं निमित्त स्ात्तदा 'सूयग्रहो यदा राघ्रौ दिवा 
चन्द्रहस्तथा । तत्र सान न कुर्वीति दययादान नच कचित् | इति वाक्य व्यर्थ 
स्यात् । चा्चुषक्ञानामवेन प्राप्यभावात्, तत्पूवैकत्वाचच निषेषख । न चेदं अस्तास्त- 
परम् । रविचन्द्रयोरस्तानन्तर रात्रिदिवाग्रहणत्वादिति वाच्यम् । तत्रपदस्य ग्रहपरतवेऽधि- 
करणलतायोगान्निमित्तपरत्वे च तद्हनिमित्तकक्लानादेरस्तास्ागप्यमावापत्तेः। अथ तत्रेति 
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रातरिदिने उच्येते सा वैश्वदवीतिवद्ुणमूते अपि । तन्न । ताद्शमव्रलिङ्गामावात् । 
तयोर्निमित्ततेऽधिकरणस्वे बाऽन्यग्रयुक्तस्ाना्मावापत्तेथच । किंच निक्षेतोचन्तमादियं 
नास्तं यन्तं कदाचन । नोपरक्तं न वारिं न मध्यं नभसो गतम् ॥ इति मनुवचनं 
चाध्येत, श्टोऽरिष्प्रयो राहुः" इलादि च । न चात्र विहिते दीने निषेधाप्रवृत्तिवत्पयु- 
दासनीयतापि न युक्तेति वाच्यम् । दैर्दनसखानुवादेन विधेर्यत्वामावात् । एतत्प्र 
वक्ष्यामः । तचे वां विसद्धत्िकरद्रयापत्तेः । थस्तु सङ्घदरंनविधानेन संकोच इति चेन्न । 
भुक्ति शषा ततः स्रायात्' इति य॒क्तिसनेऽपि चा्षुषज्ञानसय निमित्तत्वापत्तेः । जस्तु किं 
नश्छिन्नमिति चेत् । न । ग्रसासे "तयोः परेदयुरूदये श््टाभ्यवहरेच्छुचिः इति दरीनोत्तर 
भोजनविधानादन्धसख पूरवैवेधकार इव यावदरौनं भोजननिषेधापत्तिः । मध्येऽन्धीमूतख 
सुतरां याव्चक्षुः्राप्युपवासग्रसङ्गश्च । अथान्नरोटुपतया तत्र ज्ञानमात्रं विवक्ष्येत । तत्त- 
सपूर्व॑मपि निरञ्जन खीक्रियताम् । एतेन यककेनचिदुक्तं स्परीखानं सुक्तिसानं च यस्य 
दशनं तेनेव कार्यं नान्येन, क्त्वाप्रययेन समानकवैकत्वावगतेरिति, तनिरस्तम् । का तर्हि 
तस्य गतिः ?। स्येरुेश्यविरोषणतात् अरहैकत्ववद विवक्षयार्थतः सिद्धज्ञानमात्रादुबादतव 
सवं सुखम् । अद्कल्यायनदेश्यग्रहव्यावरच्या वा दर्धीनस्यार्थवत्वम् । न चोक्तयोग्यतापि 
साध्वी, दररीनोत्तरं मेषच्छन्ने योग्यताऽभावापत्या दानाद्यभावापत्तेः । तेन तत्तदरेखावच्छेदेन 
ज्योतिःराख्चवे्यत्वमेव योग्यता । किंच-र्जसो ददने नारी तरिरा्रमशुचि्भवेत्' इय- 
्ाप्यन्धखीणामासोचामावप्रसङ्गः । यत्तु वधेमानेनो ्तम्-ज्ञानोत्तरं द्यधिकारो न 
ज्ञानकारे । सानकाठे ज्ञानाभावात् । एवं दशैनोत्तरं मुक्तिपर्यन्तमस्येव योग्यतेतिः 
तदपि प्रतिज्ञामात्रम् । किंच ग्रासं (तयोः परेद्युरुदये शष्टाऽभ्यवहरेच्छुचिः । इला- 
दिवाक्यवेयर्थ्यापत्तिः । चाक्षुषज्ञानान्यथानुपपच्येवार्थादुदये खरानसिद्धेः । ननु युक्ति 
सने शास्लीयमेव ज्ञानं निमित्तं न चाक्षुषम् , “चन्द्रसूर्यग्रहे ना्ात्तस्मिब्रहनि पूर्मैतः । 
राद रविमुक्तिं विज्ञाय क्ञाला कुर्वीत भोजनम् ॥ इति ब्द्धगौतमेन विज्ञायेति ज्ञान- 
मात्रोक्तेः । यत्तु- शुक्ति शषा तं मोक्तव्यं सानं कला ततः परम् ।' इति । तदपि ज्ञान- 

१--सेति-^तप्ते पयसि दध्यानयति सा वेश्वदेव्यामिक्षा' इति श्रुतौ गुणी मुतं घनी मूतं पयस्तच्छढदार्थः । 
२--उपरक्तेश्चषणस्यासिद्धेः । ३--^दशेनस्य निमित्तव्वानुबादेनः इति पाठः । ~~विधेयत्वेति-येन “मां 
हिंस्यात्" इद्यस्यान्नीषो मीयादिविधिनेव प्रङ्ृते दरोनविधिना निषेधस्य रागप्रा्षगोचरस्वं सात् । तदेव तु 
नेयः । ५--ननु "एकरात्रसुपोष्येव राहुं दष्काऽक्चयं नरः । पुण्यमासोति स्वा च शानश्राद्धे विधानतः । 
इति वाक्येनोपवास-दशेनो भयपूर्वकखानश्राद्धे विधाय तत्राक्षयपुण्यरूपफरुसंबन्धो बोधनीयः, न तूप 

वासदश्नयोस्तादशफरसंबन्धः । बहुषु वचनेषु सानश्राद्धयोरेव फर सेबभ्धश्रवणात् । दशेनोपवासयोर्स्वं- 
फरत्वादङ्गतया बिधिरस््वत एवाह-तस्वेति। कचित्तु "तसे वा द॑शनस विधो तत्र श्ानविधौ च विरुद" 
निक इति पाटोऽत्र भ्यते । &--विरुदन्निकद्वयेति- द्नसख विधौ तस्य खानादिविधो च दशैनख 
उपादेयस्व-बिधेयत्व-गुणत्वानि त्रीणि । उदहेख्यस्व-अनुवादस्व-सुख्यस्वानि त्रीणि इति विरुडननिरुदयम् । 



ग्रहणनिणेये मतान्तरखण्डनम् ] प्रथमः परिच्छेदः । ५५२ 

मात्रपरम् । मेधमाखदिदोषेण यदि मुक्तिर्न दृश्यते । आकठ्य्य तु तं' काटं शत्व 
सुज्ञीत वाग्यतः ॥' इति गौडनिवन्धे वचनात् । भेवम् । अज्ञातसय निमित्तवा- 
भावेन निमित्तमदिभरैव ज्ञानटाभे वाक्यवैयर््यात् , ग्रस्तासतेऽपि तदपत्तेथ । फिच दर्शनं 
पुंसो विरेषणयुपटक्षणं वा १ नाचः । ददीनावच्छिन्ने काठे क्ानतुखदानादेबाधात् । 
ददनविच्छेद् कृतमपि सरानादि न ग्रहणनिमिततं स्यात् । नान्यः । धयावद्यंनगो चरे" इति 
यावलदवेयथ्यंप्रसङ्गात् । श्गरहस्य प्रहणोत्तरमपरि सरानावापततेश्च । ज्ञानपक्षेऽप्येष 
दोषस्तुल्य इति चेत् , मूर्खोऽसि । यदि ज्ञानवाचकं पदं श्रूयेत, ततस्तस्यान्वयो विचार्यत । 
दरिस्तु श्रूयत इति वैषम्यम् । कथं तर्हि ज्ञानं ठभ्यते ? संक्रान्तो सायात् इतिवद्थ- 
दिलवेहि । अश्चुतत्वादेव नोदेद्यविशेषणविवक्षाक्रतो वाक्यभेदोऽपि । अस्तु तरह श्ं अरहणं 
निमित्तमिति चेत् । अस्तास्तेऽस्तोत्तरं सानापततेः, विरिष्टेदेसे वाक्यभेदा । तवाप्ये- 
तत्तुल्यमिति चेत् यावदरौनगो चरेः इति वचनेन तन्निषेधात् । तव तन्ययह इव अरसा- 
सेऽपि स्यात् । किंच दरस विधिरनुवादो वा? आदे ्रहणोदेशेन दशैनविधिरत 
दरौनविरिष्टस्लानविधिर्त सानोदेरोन दशेनविधिः ? नाद्यः । ् रहोदेशेन सरानविधाने 
दरौनविधाने च वाक्यभेदात् । एतेन दितीयोऽपि प्ररास्तः । न तृतीयः । स्लानस्या- 
प्रपि, दरीनसख निमित्ततेनामिधेयत्वाच्च । अन्यथा सोमवमनादो प्रसज्ञनविषिः केन 
वार्येत ? अथ नानावाक्येषु कचिद्नविरिष्टस्लानविधिः, कचिच्र प्राप्तं ददनं निमित्तीकृय 
खञानमात्रविधिः । तन्न । स्ानख प्रधानख प्राप्नो तदङ्गदर्नम्रा्िः । तस्यां च निमित्ते 
सति सानमियन्योन्याश्रयात् । एवं द॑नविधौ सति तच्चिमित्तकसरानविधिः । सति च 
प्रधानस्ञानविधो तदङ्गद्यंनविषिः । एवमधिकारे ्रयोजकते च योज्यम् । क्तवा्थपू्ै- 
कारतविधौ चास्येव वाक्यभेदः । अन्यथा सानोत्तरमपि ददनमङ्गं सात् । न दितीयः। 
ततापि दशीनग्रहयोर्निमित्तते सनदयपत्तेः । दरौनावृत्ते नेमित्तिकावृत्तिप्रसङ्गाददोनविरिष्ट- 
गरहस विरिष्टखयानुवादे वाक्यभेदापत्तेः । न च हविरार्तिवदिरिष्टं निमित्तमिति वाच्यम् । 
आरतिमात्रसख हि निमित्तते निमेषाचार्तेरपि तापत्र्गेमित्तिकत्वभङ्गादुक्ते विरिष्टोदेश्यत्वम् । 
इह तु ग्रहणमात्रख निमित्तखे न काचिरक्षतिः । तेस्म्दरोनवाक्यानां मस्तासविषयता- 

दनदेश्यग्रहपरतवादवा ज्ञानख चार्थतः प्रप्षेसदेव निमित्तम् । तेन मवाधाच्छादनेऽन्धादेश् 
खानादि भवयेवेलठं वेदबाद्यैः संहापेन ॥ 

इति अ्रहणनिणयः ॥ 

१--तं कारम्मुक्तिकार्मियथैः, नतु चन्द्रोदयकालम् , अन्यथा (तयोः परेदयुरुदये इष्वाभ्यवहर- 
चदुचिः इति वाक्येन बिरोधापत्तिः खात् । 
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अथ सखघ्ुद्रसलानम् । आन्वलायनः-समुद्र पर्व स्ञायादमायां च विरोषतः । 
पापिर्विमुच्यते सवैरमायां सरानमाचरन् ॥ अगौ भौमदिने खानं निलमेव विवर्जयेत् ॥: 
-भारते-अश्वत्थसागयो सेव्यौ न स्प्र्टव्यो कदाचन । अश्वत्थं मन्दवारे तु सागरं 
पवेणि स्प्रदोत् ॥` परथ्वीचन्द्रोदये स्कान्दे-पुनाति पर्वणि खानात्तपेणेः सरितां पतिः । 
कदाचिदपि नैवात्र ञानं कुर्यादपर्वणि ॥ अस्यापवादस्तत्रैव अ भाससण्डे-“पर्वकाठे 
च संरा नदीनां च समागमे । सेतुबन्धे तथा सिन्धौ वीर्थष्वन्येषु संयुतः । एवमादिषु 
सर्वेषु मेध्योऽन्ये तु सखक्मणि ॥' तथा-विना मच्रं विना पर्वं श्चुरकम विना नरः । कुशा- 
अेणापि देवेशि न खष्टव्यो महोदधिः ॥" तथान काटनियमः सेतौ समुद्रख्लानकर्मणि ॥ 
तद्विधिश्च तत्रैव-“पिप्पखदसमुसन्रे छले ठोकमभर्यकरे । पाषाणस्ते मया दत्त आहारार्थे 
प्रकल्प्यताम् ॥ इति पाषाणं प्रक्षिप्य-वविश्वाची च धरताची च विश्वयोने विशां पते। 
सान्निध्यं कुरु मे देव सागरे ठुवणाम्भसि ।॥ नमसते विशवगुप्राय नमो विष्णो अपापे । 
नमो जरपिरूपाय नदीनां पतये नमः ॥ समस्तजगदाधार शाङ्कचक्रगदाधर । देव 
देहि ममानुज्ञां तव॒ तीथैनिषेवणे ॥ त्रित्वातमकमीशानं नमो विष्णुमुमापतिम् । 
सान्निध्यं कुर् देवेश सागरे ख्वणाम्भसि ॥ अथिश्च योनिरनिख्श्च देहो रेतोधा विष्णु- 
रश्रतस्य नाभिः । एतद्भुवन्पाण्डव सलयवाक्यं ततोऽवगाहेत पतिं नदीनाम् ॥ इतिं 
भारतोक्तमच्रान्परित्वा बिधिवत्छात्वा-'सर्वरबो भवान् श्रीमान् सर्वरलाकयो यतः ॥ 
सर्वैरलप्रधानस्तवं गरहाणार््यं महोदषे ॥' इदय््यं दत्वा तयेत् । यथोक्तं एथ्वी चन्द्रोदये 
स्कान्दे-“पिप्पखादं विकण्वं च कृतान्तं जीविकेशवस्म् । वसिष्ठं वामदेवं च पराशरमु- 
मापतिम् ॥ वास्मीकिं नारदं चैव वारुखिल्यांस्तयैव च । नटं नीठं गवाक्षं च गवयं 
गन्धमादनम् ॥ जाम्बवन्तं हनूमन्तं सुपरीवं चाङ्गदं तथा । मेन्दं च द्विविदं चेव ऋषभं 
शरभं तथा ॥ रामं च ठक्ष्मणं चैव सीतां चैव यश्चखिनीम् । एतांस्तु तपेयेदिढान् 
जठमभ्ये विशेषतः ॥ आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं यक्िचित्सचराचरम् । मया दत्तेन तोयेन 
तृपिमेवाभिगच्छतुं ॥" इति ॥ 

इति श्रीमीमां्तकनारायण-मद्सूरिसूनुरामङ्कष्ण मद्ास्मजदि नकर भटा 
नुजकमल्ाकर भटकृते नि्णयसिन्धौ प्रथमः परिच्छेदः समाः ॥ 

१४.८५ 



अथ श॒द्धाविद्धादिभेदेन स्मातेवेष्णवयोः र्फुरन्ञाना्थं 
श्रीवासुदेबोपाध्यायविरचितो ध्माव्धिखोदाहरण- 

सरहितश्चैकादरीनिणेयपद्रो टिख्यते ॥ 
<== 2 ~~~ => ---“ © 

ह 1 थ [धक 

श्रीकाशिनाथोपाध्यायेरेकादसश्या विनिणैयः 
कृतोऽष्टाद शमेदात्मा स्मातवेष्णवयोः प्रथक् ॥ १ ॥ 
सरश्ष्योदाहृतेः सिद्धि. खरोध्व अरन्थपद्योः । 
विभाव्यक्यं च पट्धेऽस्मिन्स यथामति रिख्यरते।॥ २॥ 

श्रीरामचन्द्रनामा नामप्रागधेधृष्टजिहामरः 
स बद्यविसिता मे जयतितरामेष जानकीजानिः ॥ ३॥ 
नामस्म्रया यस च विवोधितो धर्मशाखदुर्बोधम् । 
निणैयमेकाद र्या नि.सदिगध सुखेन पिटिखामि ॥ ४॥ 

अचर समत्व सूर्योदयायक्षणान्यवदहितपूैश्चणान्ततिथिसं षष्टिषटिकारूपम् । न्यूनलं 
तु किचिस्यूनषष्िवटिकावधिञचुद्धाविद्धामेदेषु तिथिक्षयव्ृद्ध्यां विलक्षणम् । यथा वेष्णव- 
शद्धैकादसीप्रथमभेदे दशमी ५५।५९, एकादशी ४९।५९, दादश्ची*२।५९। एवे प्र- 
मक्षये परठोनचतुश्चतवारिशढरीमित न्यूनत्वं, एवमेव स्मातैवेष्णवयोः डुद्धाविद्धाभेदेवि- 
रक्षणत्वमूद्यम् । 

एते वेष्णवानामेकादहयाः दछुद्धामेदाः । 

अघ्रारुणोदयवेधरहिता शद्धा सा चतुर्विधा, सा चोदाहरणेषु ्रदस्यते- 

दशमी एकाद | दादरी 
घ०प०ब०प०च०प० द्यम चुभयाऽऽधिक्यवती उद्धा । ञच्र स्मातानां 

द्धन्युना न्यूनद्वाद शिका । ५५५९।५८| ० |५९.५९| वैष्णवाना चैकादृश्यामेचोपवास । मेद्. ऽ। 

धमाच्धिस्थसयुदाहरणम् । |= 

खद्धन्युना ||] | [| । (५५ 
© ।९९७; % |*५८) © 

एर् #ी 8 ५१/५८| ° (६०| ° [दयमप्यलुमयाऽऽधिक्यवती इद्धा । अत्रापि स्मातौनां 
ब्ेष्णवाना चेकादु्यासेनोपवास, ! मेद. २। 

ध्माञ्धिस्थसुदाहरणम् [ |षष्य| ० (७ > ष्म ० 
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-दश्षमी। एकाद दादी 
घ०प१०घ०।१०|घ०|प०|इयं इादश्ीमात्राऽऽधिक्यवती' शुद्धा । अच्र सार्ता- 

, नामेकाददया, वैष्णवानां द्वादशयामेवोपवासं 

इति माधवमत, सर्वेषां इाद्स्यामेवेति हेमदि- 

रतम् । भे० ३। 

ददन्युनाऽधिकद्वाददिका । |.५।५९।५८| ० |६ ०| $ 

। | | 
धमोञ्धिस्थमुदादरणम् । । ० ५ ८ 
"नन" माना ाोन ००००१००.० ०१५५ 

श््धसमा न्यूनद्वादशिका । ५५५ ९।६० ० |५९।५९[इयमनुभयाधिक्यवती शुद्धा । अनर सार्तानां वेष्ण- 
वानां चैकाददयामेवोपयास । 

०।५८| ० |इदन्ुदादरण विचार्यम् । से° ४। धमाभ्धिस्थयुदाहरणम् । ५५ ० |५७ 

ङडसमा समद्वादशिका । |५५।५९|६०| ० |६०| ° [हइयमप्यचुभयाधिक्यवती शुद्धा । अत्र सार्ताना 

न ‡ न्दे 

धर्माष्धिस्थसुदाहरणम् ! ।५५। ० |५७| ० |५ < „ | वेष्णवानां चेकाददयामेवोपवास । मे० ५। 

1 

६०| ० [इय द्वादशीमात्राधिक्यवती खछद्धा । अत्र स्मार्ताना- 
मेकाददयां, वेष्णवाना द्वादइयामेवोपवास । इति 

२।३१| माधवमत, सर्वेषां दादस्यामेवोपवास इति ठेमा- 

दधस माऽधिकद्वादशिका । |५५।५९|६०| ० 

धमोन्धिस्थसुदाहरणम् । [५८्/ ० ।५८| ० ६०|।१ | द्विमतम् । मे° &। 
(भव (भ अ (का सरी 

खद्धाऽधिका न्यूनद्वाद्- |५५/५९|६०| ० |५९।५८ [इयमेकादशीमात्राधिक्यवती शुद्धा । अत्रे सासेगृह- 

स्थानां पू्चेकादरया, यतीना वेष्णवाना चो्वरितै. 

०।१। क्षय. | कादृद्याभेवोपवास इति माधवमत, कामाद्वा 
अकामाद्वा वैष्णवो इयसुपवसेदिति हेमाद्विमतम्। 

इदयुदाहरण विचार्यम् । मे० ७। 

रिका । 

धमाबन्धिस्थसुदाहरणम् । |५५| ० ६० १ ।५८| ° 

क्षय 

खुद्धाऽधिका समद्वाद्चिका। -- :: << ९।६०| ० [५९।५९|हयमप्येकादकीमान्नाधिक्यवती खुद्धा । अघ्नापि 

| स्मातैगरहस्थाना पूवकाददयां, यतीनां वैष्णवानां 
चाविष्टेकादद्यामेवोपवास इति माधवमर्त, 

धरमाभ्धिस्थसुदाहरणम्। (५५ ० |६०। १ ८८ ० | कामाद्वा अकामाह्वा वैष्णवो इयमुपवसेदिति 

० | 4 

क्षय | देमाद्विमतम् । भे० <५। 

शुद्धाऽधिकाऽधिकट्राद- इयमुभयाधिक्यवती शुद्धा । अत्र सतेरवेष्णवैश्च 
रिका। ५५।५९।६०| १ |३ ५५ 

परेवेकाददयुपोष्येव्युभयमतम् । मे० ९। 
ध्मीन्धिस्थयुदाहरणम् । |५५। ० |६०| १ |।५ | ० 

इति वेष्णवाना शुद्धेकादरीमेदाः। 
कश्च 



वेष्णवाना बिद्धेकादशीमेदाः 1 एकादद्चीपटरः । ५७ 

एते वेषणवानां विद्धैकादश्छीमेदाः 
अत्र वद्धत्वमरूणोदयं दशमीसचवम् । अरुणोदयस्तु सूर्यादयासाक् चतुधयिकासमकः ना = ----- 

घ०।प१०घ०प०|व ० प० इयमनुभयाविक्यवती विद्धा । अत्र सार्तनामेका- 
विद्धन्यूना न्यूनद्ादश्िका ! ।५६| $ ५८ (५९५९ ददेयामेवोपएवासख , वैप्णवाना विद्धत्वात् द्रादश्या- 

ध्माल्धिस्थमुदाहरणम् ! (५७ ० |५८| ० पमान्धिस्थसुदाहरणम् । _।५७। ० |4८| ० |५९ ५९ | ०| युपचास । मे० ५। 

बिद्धन्युना खमद्वादश्िका । ५६ ५८| ० ।६०| ० इयमप्यनुखयाधिश्यती विद्धा । अत्रापि सा्ता- 
= 

| । नामेकादश्यामेवोपवास , वैष्णवानाः लिद्धववात् 
=| ०, द्वादरदयासुपवासं । भे० २। धमोब्िस्थसुदाहरणस् । ५७ 

{ 

विद्धन्यूनाधिकद्वादरिका ! |५६| ३ ।५८ © ६०| ० (दादसीमात्राऽऽधिक्यवत्ती विद्धेयम् । अतर सरतिरे- 
५ | १ | कादहयुपोप्या, वेष्णवेद्रीददयुपोष्या । टेमादधिमते 

+| ठु सवेद्वीढश्येवोपोष्या । भे० ३। धमीब्धिस्थसुदाहरणम् 1 (५८| ० (९ 
| 

६०| ० |५९।०९[इयमदुयाधिस्यवती विद्धा । अत्र स्ातनामेका- 
ददयासेवोपवास , देष्णवाना चिद्धव्वात् द्ाददया- 

4/8 । खपवास । मे० ४। 

| १ ६३०| ° इयमप्यजुमयाधिक्यवती विद्धा । अन्न सातौनामे- 
व । कादुद्यामेवोपवासो वेष्णवाना बिद्धत्वाव् द्वाद्- 
^ १५ *> °, इयासुपवास । पे ५। 

विद्धसमा न्यूनद्वाद रिका । |५८|५९ 

धर्मांब्धिस्थसुदाहरणमस् ! |५७। ० 

बिद्धसमा समद्रादशिका । ८९ ।६०|। ० 

० [इय दादी माज्ाऽऽधिक्यवती विद्धा । अन्न स्माति- 
° | रेकाट्इयुपोष्या, वेष्णवेहादद्युपोष्या । हेमाद्वि 
4 | मते तु सर्वेद्द्येवोपोष्या । भे० ६। 

चिद्धसमाधिकद्ादशिका । ^| १६० ० ६० 

धमौन्िस्थसुदाहरणम् । ।५८| ° [५९| ० [६० 
\ 

व 5 
बिद्धाधिका न्यूनद्वादरिका ! [५९| १ |६०| ° [५९० ८[यसेकादृक्नीमात्राधिक्यवती विद्धा । अत्र सतेगू- 

य हस्ये पूवैकादद्युपोष्या, यतिभिर्निष्कामगहिभि- 

वेनसखखर्चिं ववासि्चैष्णवेश्च परैवोपोष्या । विष्णुप्री.- 

तिकामै. स्मार्तैरुपवासद्वय कार्यमिति केचित् । 
स्स् से० ७५। 

| 
बिद्धाधिका समद्वादुिकछा ! (९ | $ |६०। ० |५९।५९ 

© | १ 

धमीन्धिस्यसुद्ाहरणम् | |५५८| ० |६०| १।५८ ©> 

इयमप्येकादशीमात्राधिक्यवती विद्धा । अच्र सरै 

गृहस्थे पूर्वेकाददयुपोष्या, यतिभिनिष्कामगुहिः 

भि्वेनख्यर्विधवाभिवेष्णवेश्च परैवोपोष्या । बिष्णु- 
श्रीतिकमि स्मतरपवासद्वय कायेमिति केचित् । 

०।१ श्चिय 

धमौडिधस्थसुदाहरणम् । ५८ ० |६०| १ (५८| ° 

ष य भे०५। 

विद्धाधिकाऽधिकद्वादशिका ५६। १ ६० ० | ५ | ° इयसुभयाधिक्यवती चिद्धा । अत्र सवै स्मतिवष्णवै- 
१|।०| | श्रावरशिष्टा परेवेकादृश्युपोष्या मे० ९। 

इति वेष्णवानां बिद्धेकाद्रीमेदाः 

॥*। 

८ चनि० सि° 



५८ निणैयसिन्धौ [ सार्ताना इद्धेकादक्चीमेदाः 

इमे स्मातोनां दछद्धैकाददीनेदाः । 

शुद्धत्वं नाम सूर्योदये ददाम्यसत्वम् । सा चतुर्विधा, सा चोदाहरणेः प्रदश्थत- 
+ ध का थनयनननप म 

दशमी | एकाद द्वादशी | 

घ०प१०ब०प०|घ०प० [इयमनुमयाधिकषयवती निद्धा । अत्र समार्तानामेका- 

सद्धन्यूना न्यूनद्रादिका । ९९।५९।५९ ददयासेवोपवाखों न् द्वाददयः, वेष्णवाना त॒ विद्ध 

© |५१९| © , 

वसौष्वस्थञुदाहरणम् । |५७| ० ५८| ० |५९| ०| व्वात्र द्वाद्यासुपवास । भे० ५। 

५९२९४५६० ° [दयमप्यनुभयाधिक्यवती छुद्धा । अत्र सरार्तानामे- 
काद्दयामेवोपवासो न दादद्याम् । वैष्णवानां 

°| तु विद्धत्वात् द्वाददयासुपवास । भमे० २। 

दद्धन्युना समद्वादशिका । ५९ 
| 

धर्मीन्धिस्थञुदाहरणम् । (५७ ० ५८ ०५९ 

| इएद्धन्यूनाऽधिकद्वादुशिका । ,५९।५९।५९।५९ | ६०| ० [इय इाद्शीमान्नाधिक्यवती छुद्धा । अत्र शुद्धत्वात् 
स्सातनामेकादरयामेवोपवासो न द्वादद्यापिति 

द | ० 

माधवमतस् । हेमादिमते त सवैद्रौदस्येवो- 
धर्मान्धिस्थमुदाहरणम् ।! |५८| ० |५९| ० ६० ० | पोष्या । केचित्त सुमष्चुभि. सतं, परोपोष्ये- 

| ०।१| ल्याहु । मे० ३। 

खुद्धसमा न्यूनद्रादशिका । ५ ८५९६० | | ५९/५९ इयमनुभयाधिक्यवती खद्धा । अच्र साताोनामेका- 
ददयामेवोपवासो न दयाम् । वैष्णवानां तु 

धमौभ्धिस्थसुदृाहरणम् । |५७| ° (५८ ° (५९| ° | विद्धस्वात् दवादस्यामेवोपवासः । से° ४। 

शद्धखमा समद्वादशिका 1 ५८ ४ ९।६०| ० |६०| ० दयमप्यनुमथायिक्यवती छद्धा । अच्रापि स्ात- 
नामेकादश्यामेवोपवासो न द्वादद्याम् । वेष्ण- 

५५८ धमाञ्धिस्थसुदाहरणम् । ५७ न ° ५५|० | वाना तु बिद्धल्वात् द्वादद्यासेवोपबास । से० ५। 

वस्मार्तानामेकादइयामेवोपवासो न द्वादरयाभिति 
माघधवमतम् । हेमादिमते उ सर्वे परा दादश्ये.- 

०।६०| ० | वोपोष्या । केचित्त सुसुश्चभिः स्मत, परोपोष्ये- 
० | १ हि । भे० ६। 

¶ | © 

धमौन्धिस्थञुदाहरणस् ! ८८| ० |८९ 

० ५८५९ इयमेकादसीमात्राऽऽधिक्यवती युद्धा । अन्न सार्ते- 
१ गौहिमि पू्ैकादद्युपोष्या । यतिभिर्निष्काम- 

गृहिभिर्वैनस्थर्विधवाभिवैष्णवेश्च परेवोपोष्या । 
निष्णुभीतिकामेरुपवासद्वयं कायैमिति केचित् । 

भे० ७। 

अद्धाधिका न्यून द्रादश्थिका । |“ ९।५९।६० 

9 1 ५। 

धमीग्धिस्थसुदाहरणम् । (५८| ०६० १।५८ ० 
क्ष [य 

उुडाधिका समद्वादशिका। ५९।५९।६०| ० ५९ ° [इयमप्येकादशीमात्राऽऽधिक्यवती शुद्धा ! अत्र सा- 

१।०क्ष|य| तैगहिमि पूर्वैकादद्ुपोष्या । यतिभिर्निष्काम- 
गुहिभिर्वनस्थेर्विधवािरवैष्णदेश्च परेवोपोष्या । 

धर्मौन्धिस्थमुद्ाहरणम् । |५८।६०|६०| १ ५८| ० | निष्णुप्रीतिकामैरुपवासद्वय कामिति ४० । 
श्च य, ० ८ 

छद्धसमाऽधिकट्वादशिका । ५९५९६ | ० |६०| ० दर्थं इादगीमाच्राऽऽधिक्यवती उद्धा । अत्र ुद्धत्वा- 



सार्तानां विद्धेकाद्चीमेदाः ] एकादशीपद्रः | ५५९ 

०० इयञ्ुभयाधिक्यवती दा । अत्र सवः ससातवष्ण- 

1 

1 
| 
१ 

[` ष 
धमोष्धिस्थययुदाहरणम् । | ५८। ० । £, 9 

प इति स्मातीनां युद्धेकादरीमेदाः 1 

इमे स्मातानां विद्धेकादरदीभेदाः | 
अथ विद्धतवं सूर्योदये दशषमीसत्वम् ¦ सूर्योदयस्तु षष्टिविकान्यक्षणान्यवहितोत्तर- 

क्षणट्वादिकारवच्छि्ः । इयमपि विद्धा चतुव, सा चादाह्रणेषु प्रदस्यत- 

दुशमी। एकाद. द्ादद्षि| 
घ०|प०|घ०(प (= प ०।प०(घ०्प० | ०प० इयमनुभयाधिक्यवती विद्धा । अन्न स्मार्तनासेः 

विद्धन्धूना स्यूनदवादश्िका 1 | ₹ | ° |५७|५९।५७| ° | काददयासुपवासः, वैष्णवानां द्वादस्याुपवासः 1 
क्ष |य | | १ | सेदः 9। धमौभ्धिस्थमुदाहरणसम् । | २|०।५६ | 

विद्धन्यूना समद्वादिका । | २ | ० |५७५९ ६० ० 'इयमप्युभयाधिक्यवती विद्धा । अत्रापि स्मता 
| 

~~~ ---*~-~ | ५ क्ष |य नामेकादश्यासुपवासः, वैष्णवानां इादश्यासुप- 
धमौव्धिस्थमुदाहरणस् । | २| ०५६ ० ५५ ०। चासः । से° २। 

द| यः 
~~~ 

५८।५९।६०' ° [इयं द्वादरीमात्राधिक्यवती विद्धा । अग्रैकादक्या 
१।०| विद्धस्वात् द्वादश्यामेव स्मातौनामप्युपवासः, 

तत्र किसु वक्तव्यं वेष्णवानामिति । एवं चोभ- 
६०, ० | याधिच्ये द्वादद्चीमात्राधिक्ये च सातौनां बिद्धा- 
० | १| यास्त्यागो नान्यत्र 1 मे० ३। 

५९ इुयमनुभयाधिक्यवती विद्धा । अन्न स्मातनामेका- 

विद्धन्युनाधिकद्वादरिका । |4|० 

धमौन्धिस्थमुदाहरणम् । | 9 | ०।५८| ° 
| 

विद्धसमा न्युन्वादश्िका । | २ | ० |५८| ० ५८ 

क्ष |यः दश्याञ्ुपवासः, वैष्णवानां इाद्यासुपवासः 1 
धमीन्धिस्थमुदाहरणम् । । २ | ०।५६| ० || ° से° ®! 

न १ 0 (नः 
विद्ध॑लमा समद्वादकषिका । | २। ०५८ ° |&०| ° (इयमप्यनुभयाधिक्यवती विद्धा । अत्र स्मार्तानामेका- 

श्च|यः दयासुपवासः ! वेष्णवानां द्ाद्दयाुपवासः ॥ 

धनौन्धिस्थयुदाहरणम् । । २ | ° (५६। ० |५५| ° मे° ५ 
क्ष |यः 

२ | ०।५८| ० |&०| ० (हेयं इादशीमान्राऽऽधिक्यवती विद्धा । भत्रेकादृश्या 

क्च | यः| १ | ० | विद्धव्वाव् द्वाद्र्यामेब स्मातीनामप्युपवासः। तत्र 

अभोड्धिस्यमुदाहरणम् | | १ | ० (५५८ ० |&०| ® किसु वच्छव्यं वेष्णवानामिति। पू्वेतद्ञ स्मार्तानां 

| क्ष | यः| ० | १| विद्धायास्यागः से &। 

विद्समाऽधिकटद्वाददिकछा । 
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---1[ | । | 
घ०[प०घ०प०च ० ध ० |इयसेका्दशिमाजाऽधिक्यवती चिद्धा । अत्र स्म्ति- 

चिद्धाधिका न्यूनद्वादरिका 1| ७|०|२| ० | ० | गहिभिः पुैकाददयुपोष्या । यत्तिभिर्निष्काम- 
श्च|यः| गुहिभिर्वनस्ेर्विधवाभिर्चैष्णवेश्च परेवोपोष्या | 

च विष्णुभीतिकामैः स्माततैरुपवासद्वयं कार्यमिति 
धमोभ्धिख्यञ्युदाहरणस्र् । | ४|०|२|० 1 केचित् । से ७। 

1 
बिद्धाऽधिका समद्वादश्चिका | ~ | ° | २ | ° (५८| ° इयमप्येकाद्ङीसात्राऽऽधिक्यवती चिद्धा। सत्र सातं- 

 क्च|यः| गहििः पूर्वोपोष्या। यतिभिर्निष्कामगरहिसिर्व- 
नस्थैर्विध वाभिर्चेष्णवेश्च परैवोपोष्या । चिष्णु- 

धमीष्धिस्थमुदाहरणम् । | छ | ° | २ | ० ।५८| ० | भरीत्तिकासैः स्मातिरुपवासद्वयं कामिति केचित । 
| क्य. ' से० <। 

व 

चिद्धाधिकाऽचिकद्वादद्िका | ७ | ० | ४ |= | ३ | ० [इयसुमयाधिक्यवती विद्धा । अन्न सवैः स्मरकेष्ण- 
वेश्वावशिष्टा परेतरैकादद्धुपोष्या । एतदुदाह रणेऽपि 

श्मौल्घिस्यसुदाहरणम् ।_। २/० २.।.० 2०. -विद्ध्मास्वयागः ॥ ___ ० ९। 

इति स्यात्न धिद्धैकादरीचेदाः । 

रामचन्द्रतनूजेन वासुदेवेन विन्मुदे । 
धर्मान्धिशेषपद्रोऽयमरोष्येकादसीभिदाम् ॥ १ ॥ 

श्रीसीतारामचन्द्रपेणमस्त ॥ 

इति श्रीवासदेबोपाध्यायविरबिते धमीन्धिस्थौदहरणसदहित 

एकाद रीनिर्णयपह्कः समाप्तः ॥ 



श्रीः | 
(~ © क~ स 
नणयस्न्चा 
हितीयः परिच्छेदः । 
क & (= 

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ संवत्ससप्रतिपदमारभ्य-'तिथिकरये च कृष्णाद चते शुङ्ा- 
दिमेव च । विवाहादौ च सोरादि मास कृले विनिर्दिशेत् ॥ इति जाद्यं प्रायरोऽनु- 
सृ ॒तिथिनिणेयस्तत्कय च निरुप्यते । तत्र सीनस्ं्रान्तौं प्श्यालखोडशच घटिकाः 
न । रारो त॒ निरीथा््राक् परतश्च सत्रमे पूरवोत्रदिनाधे पुण्यम् , 

निशीथे तु दिनदय पुण्यमिति सामान्यनिणयादवसेयम् ॥ 

अथ तिथिनिणेयः । तत्र चैतरञुङ्कपरतिपदि वत्सरारम्भः । तत्रौदयिकी याह्या । चचेरे 
मासि जगद्रद्या ससं प्रथमेऽहनि । जुद्कपक्षे समगर तु तदा सूर्योदये सति ॥` इति 
देमाद्रौ जाद्योक्तेः । दिनदये तद्याप्तावव्याप्तौ वा पूर्वैव । तदुक्तं ज्योतिर्निंबन्धे- 
शचैत्रे सितप्रतिपदि यो बारोऽर्कोदये स वर्षैः । उदयद्वितये पूर्वो नोदययुगुखेऽपि पूर्वः 
स्यात् ॥ यस्माजैत्रसितादे रुद याद्धानोः प्रवृत्तिरब्दादेः ।।' इति । धत्सरादौ वसन्तादौ बलि- 
राज्ये तथेव च । पूरवविद्धैव कतेव्या प्रतिपत्सर्वेदा बुधैः ॥ इति च्रद्धबसिष्टोक्तेः । 
(चैत्रमासस्य या शुह्धा प्रथमा प्रतिपद्धवेत् । तद्वि ब्रह्मणः कृत्वा सोपवासस्तु पूजनम् । संव- 
त्सरमवाभोति सोख्यानि भृगुनन्दन ॥' इति हेमाद्रौ विष्णुधर्मोक्तः। यदा तु 
चैत्रो मरुमासो भवति तदा दैवकार्यस् तत्र निषिद्धलच्छुदधे मसि सवत्सरारम्भः कार्यं 
इति केचिदाहुः । निह्कषस्तु-शुङ्कादेम॑लमासख सोऽन्तर्भवति चोत्तरः ।' इ्यादिवचना- 
द्मिमवषौन्तःपातान्मटमासमारभ्येव वर्षम्रवृत्तेः शुकरास्तादाविव मटमासर एव कायं इति 
वयं प्रतीमः । नु शुकरास्तादो चेतरश्जु्धग्रतिपदन्तरस्याभावादुक्त तन्मध्य एवालुष्ठानम् । 
मठमासे तु शुद्धमतिपदन्तरस्य सभवात् शुद्ध. एव वत्सरारम्भ युक्त इति चेत्, आन्तोऽसि । 
नहि ्रतिपदन्तरसच्तवं प्रयोजक, द्विःकरणापत्तेः वर्वेशद्ेयापत्तेश्च । अपि तु वत्सरारम्भः स 
तु मठमासेऽपीद्युक्त प्राक् । नहि चेवश्ुङ्खादि्मैटमासः पूर्ववर्षऽन्तभवतीति ब्रह्मणापि सुव- 
चम् । तत्र तैठाभ्यद्गो निलयः । 'वत्सरादो वसन्तादो बरिराञ्ये तथैव च । तेराम्य्गम- 
कुर्वाणो नरकं प्रतिपदयते ॥ इति वसिष्टोक्तः । अस्यामेव नवराच्रारम्मः। 
तदुक्त माकेण्डेयपुराण-शरत्कारे महापूजा करियते याच वार्षिकी ।' इति! तत्र 
परयुतैव आद्या । अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपचण्डिकार्यैने । सुहुतेमात्रा कर्तव्या द्वितीया- 
दिगुणान्विता ॥* इति देवीपुराणात् । ततिखरो ह्येताः पराः प्रोक्तासिथयः कुरुनन्दन ॥ 

१--^श्रोतस्मासेक्रिया सवी द्वादशे मासि कीर्तिता । ज्योदरो तु सर्वास्ता निष्फखा परिकीर्तिता” 
इति निषेधादिव्थे. । र२--"वदयापत्ते. वर्ष्॑चब्द्व्वापत्तेश्चः इति भाचीनपुस्तके पाठ, । 
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कातिकाशुजोमीसोशरत्रे मासि च भारत ॥' इति दैमाद्रौ आद्मोक्तेः । पराः=परयुताः। 
जत्र विरोषः पारणानिर्णयश्च शारदनवरात्रे वक्ष्यते । अर चरपादानयुक्तमपराकें 
भविष्ये-अतीते फाल्गुने मासि प्रपि चेत्रमहोत्सवे । पुण्येऽदहि विप्रकथिते प्रपादानं 
समारभेत् ॥° इद्युपक्रम्य-^ततश्ोत्सजैयेद्धद्रन्मव्रेणानेन मानवः । “श्रपेयं सर्वैसामान्या 
भूतेभ्यः प्रतिपादिता ॥ असयाः प्रदानासितरस्तृप्यन्तु हि पितामहाः।” अनिवार्यं ततो देयं 
जरं मास्चतुष्टयम् । इति । तथा-श्रपां दातुमशक्तेन विरोषाद्ध्ममीप्सुना । प्रह धर्म- 
घट॑को वखसंवेष्टिताननः ॥ ब्राह्मणस्य गृहे देयः शीतामरुजरः शुचिः ॥' तत्र मन्नः-““एष 
धर्मघटो दत्तो ब्रहमविष्णुशिवास्मकः । अस प्रदानाप्सकठा मम सन्तु मनोरथाः ॥" अनेन 
विधिना यस्तु धर्मकुम्मं प्रयच्छति । प्रपादानफटं सोऽपि प्रामरोतीह न संसयः ॥” इति ॥ 

चेत्रशुङ्तृतीयायां मोरीमीश्वरसंयुतां संपूज्य दोलोत्सवं कुर्यात् । तदुक्तं निणे- 
यास्ते देवीपुराणे-(तृतीयायां यजेदेवं शंकरेण समन्विताम् । इुङ्कमागसकपूरमणि- 
वेखसुगन्धकेः ॥ सम्गन्धधूपदीपैश्च दमनेन विरोषतः । आन्दोटयेत्ततो वत्स शिवोमातुष्टये 
सदा।' इति। अत्र तृतीया चतुर्थीयुता ग्राह्या । भुहूर्वमात्रसतत्रेऽपि दिने गौरीव्रतं परे ।' इति 
माधवोक्तेः। अचर सौमाग्यदायनव्रतसुक्तं मात्स्ये-वसन्तमासमासा् तृतीयायां 
जनग्रिये । सोमाग्याय स॒दा सीभिः कार्य पुत्रसुखेप्युभिः ॥' इति 1 तत्रापि परयुतेव । 

इयं च मन्वादिरपि । ॐत्रैव प्रसङ्गास्स्ैमन्वादि निर्णय उच्यते । ताश्चोक्ता दीपिका- 
याम्. {१८३ ५ (१ 9 _ = 3. ९ 9१२१0 (22. 9 3०9५ धी 

-तिथ्य्री न तिथिरिभ्यारे कृष्णेभोऽनलो अहः । तिर्यक न शिवोऽशोऽ्माति 
मन्वादयो मधोः} इति । तिथिःपूणिमा । अञ्चिः=तृतीया । नेति वैशाखे नास्तीय्थः । आशा 
= दशमी । कृष्णेभः-कृष्णाष्टमी । अनटम=तृतीया । गरदो-नवमी । अर्को-द्ादसची । नेतितमा्ै- 
दीर्ष नास्तीयथेः । शिवः=एकादसी । अश्वः=सक्षमी  मधोशचेत्रादारभ्येता मन्वादय इलर्थः। 
त्र मूठवचनानिं हेमाद्यादेज्ञयानि । एताश्च मन्वादयो हेमाद्रिमते शुङ्धपक्ष्थाः पोव- 
िकाः, कृष्णपक्षखा अपरा्िका ्राद्याः । पूर्वाह्ने त॒ सदा भ्राद्याः जुङ्ा मसुयगादयः । 
देवे कर्मणि पिव्ये च कृष्णे चैवापराल्लिकाः ॥' इति गारुडवचनात्। अथो मन्वादियुगा- 
दिकमतिथयः पूरवा्णिकाः स्युः सिते विञेया अपराक्लिकाश्च बहुकः इति दीपिकोक्तेश्च । 
कालाद तपराह्णम्यापिखं मन्वादिपूर्त, तत्त॒ अयुक्तमिति युगादिनिणैये वश्ष्यामः। अचर 
च आद्धसुक्त मातस्ये-^कृतं श्राद्धं विधानेन मन्वादिषु युगादिषु । हदायनानि द्विसा- 
हस्तं पिदरणां तुपिदं भवेत् ॥ इति । मन्वादिश्राद्धं च मर्मासे सति मासद्येऽपि कार्यम् । 
“मन्वादिकं तै्थिकं च कुयान्मासद्रयेऽपि च" इति स्खरतिचन्द्रिकोक्तेः। अत्र पिण्डितं 
भद्धं कयात् । तदुक्तं कारादरो-'विषुवायनसंक्रान्तिमन्वादिषु युगादिषु ! विहाय पिण्ड- 

१--“निणींयते ।* इति पाठः । २---"आश्वयुङ् शयुद्धनवसी कातिंके द्वादशी तथा । तृतीया चेच्- 
मासस्य तथा भाद्रपदस्य च ॥ फाद्गुनस्य त्वमावास्या पुष्यखेकाददषी सिता । आषाढस्यापि दरामी माघ- 
मासख सक्तमी ॥ श्रावणस्याष्टमी कृष्णा तथाषाठी च पूर्णिमा । कार्तिकी फाल्गुनी चेन्नी ज्येष्ठी पञ्चदशी 
सिता ॥ मन्वन्तरादेयश्रेता दत्तखाक्षयकारकाः 1 इलयादिवचनानीति भावः| 
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निर्वापं सवे श्राद्धं समाचरेत् ॥ इति । मन्वादिश्राद्धं नियम् । अकरणे प्रायश्चित्तदशेनात् । 
तदुक्तश्रभ्विधाने-'तं अवः प्रतिमच्रं च शतवारं जरे अपेत् । मन्वादयो यदा न्यूनाः 
फुरते नैवे चापि यः ।}' इति । एवं यत्र प्रायधित्तवीप्सादिदशैनं तानि षण्णवतिश्राद्धानि 
नियानि । तानि तु-"अमायुगमलक्रान्तिधृतिपातमदहाटयाः । अन्वष्टक्यं च पूर्वद्युः षण्ण- 
तेलयः प्रकीर्तिताः ॥' इत्युक्तानि । चकारादष्टकाग्रहणस् । | 

चेचशुद्धत॒तीयेव मत्स्यजयन्ती । अत्रैव प्रसङ्गादशावतारजथन्त्यो निर्णी 
यन्ते । तत्र पुराणससुचये-मत्सोऽमद्धतसुग्दिने मधुसिते कूर्मो विधो माधवे वाराहो 
गिरिजासते नभसि यद्धते सिते माधवे । सिंहो भाद्रपदे सिते हरितिथो श्रीवामनो माधे 
रामो गोरितिथावतः परमसूद्रामो नवम्यां मधोः ॥ कृष्णोऽष्टम्यां नभसि सितपरे, चाधिने 
यदश॒म्यां बुद्धः, कल्की नभसि सममूच्छह्ृषषठयां कमेण । अह्यो मध्ये वामनो रामराम 
मत्सखः कोडन्यापराह्णं विभागे ! क्रमः सिंहो वौद्धकल्की च सायं कृष्णो रारो काटसाम्ये 
च पूरवे ॥' इति । केचिच्च रफुटान् -छोकान् पठन्ति ! तथा-चैत्रे तु शुङ्प्म्यां 
भगवान्मीनरूपधक् । य्येष्ठे तु शुदादस्यां कूर्मरूपधरो हरिः ॥ चैतरेऽङृष्णे नवम्यां तु 
दरिवारादरूपधृक् । नरसिंह तुरदस्यां वैशाखे शु्पक्षके ॥ मासि भाद्रपदे शुङद्रादश्यां 
वामनो हरिः । राध्ुद्धतृतीयायां रामो भागीवरूपध्क् ॥ चेघ्रडुङ्नवम्यां तु रामो दशरथा- 
तजः । नमसे तु द्वितीयायां वटमद्रोऽमवद्धरिः ॥ श्रावणे बहुरेऽटम्यां कृष्णोऽभूहयोक- 
रक्षकः । उ्येष्ठशयुृद्वितीयायां बौद्धः कल्की भविष्यति ॥ इति । कोङ्कणास्तु वाराह- 
पुराणस्यत्वेन वाक्यानि पठन्ति-आषाढे शुङ्खपक्षे त॒ एकादश्यां महातिथो । जयन्ती 
मत्स्यनाम्नीति तस्यां कायैसुपोषणम् ॥ नमोमासि तृतीयायां हरिः कमटरूपधृक् । नभख- 
रुङ्कप्वम्यां वराहस्य जयन्तिका ॥ वैशाखे तु चतुर्दश्यां नृसिंहः समपयत । मासि भाद्र- 
पदे शुङ्कैकादर्यां वामनो हरि । वैशाखे शुङ्कपक्षे त॒ तृतीयायां भृगूद्वहः । चैत्रे नवम्यां 

१--स तु मच्ः--च्ठ्वं मुवः प्रतिमानं पृथिव्या करष्ववीरस्य ब्हतः पतिभूः । विश्वमाप्रा अन्तरिक्ष 
महित्वा सल्यमद्धा न किरन्यस्स्वावानू ॥* इति ऋग्बेदसंहितायां पथमाष्टके चतुथाध्याये । मख 
व्याख्या--हे इन्द्र, स्वं एथिव्या भ्रथितायाः बिस्तीणीया भूमेः प्रतिमानं सुवः प्रतिनिधिभेवसि । यथा 
भूरखोको महानचिन्लयश्क्तिः, एवं त्वमपीत्यथेः । तथा ऋष्ववीरस्य वीरयन्ति चिक्रान्ता भवन्तीति बीया 
देवाः चृष्वा दरनीया बीरा यस्य स तथोक्तः । तख च्रहतो चंहितसय भ्रब्द्धसय खर्भरोकस्य पतिभुः 
पार्यिताऽति । तथा अन्तरिक्चं अन्तर क्षान्तं यावाप्रथिव्योमेध्ये वतैमानमाकादां विश्वं सर्वमपि महित्वा 
महत्वेन सलयमापघ्राः निश्चयेन आसमन्तादपूरयः । अतस्स्वावान् रर्सदशोऽन्यः कश्चिन्न किरसि नासीति 
यदेतत् तद्द्धा सलमेव ।` इति श्रीसायणाचायक्रता ! ने चास मञ्नसय भूनाश््येकाहे मरूत्वतीयश्सखे निबि- 
ानीयात् सूक्तात् पुरा शंसनीयस्वमुक्तं भाष्ये तस्यान्यन्न विनियोगकरणमनुपपन्नमिति वाच्यम् । भाष्यो 
क्तिबहदग्विधानोक्तेरपि माननीयत्वात्, मन्रव्यास्ेसद्याधाथ्यख च केवरुतकेणावगन्तुमश्ञक्यत्वाच्च । 
र~ द्राससतिः पुत्रकाभ्यानि आराद्धानि । पिच्नोः श्चये खमावाखा ऋतुसंकरान्लयनन्तकाः ! अपरपक्ष नवा 
दे मन्वादिषु युगादिषु ॥ आषाढी कार्तिकीं माधी वेशाखीयेलखनन्तकाः ॥° २।१२।६।१२।१ ६।२।१४।४।४। 
मिरित्वा द्रासक्चतिः ॥ इयान्विरोषः केषुनवित्पुस्तकेषु । ३---°्चेतरे इष्णे" इखमि पाडः । 
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शमोऽमूत्करल्यायां परः पुमान् । श्रावणे बहुठेऽष्म्यां बादेवो जनार्दनः । पोषशुके तु 
सप्तम्यां कयादोद्धस्य पूजनम् ॥ माघशुङ्कतृतीयायां कल्किनः पूजनं हरेः । प्रातः प्रातस्तु 
मध्याहं सायं सायं तथा निरि ॥ मध्याह्ने मध्यरात्रे च सायंप्रातरसकमात् ॥' इति । 
तदत्र समूरत्वनिणैये सति कल्पमेदेन व्यवसा व्षटव्या । एताश तदुपासकानां निलयाः, 
अन्येषां तु काम्याः । जन्मष्टम्यादौ तु विशेषं वक्ष्यामः ॥ 

चचेच्ररुद्पश्चमी कल्पादिः । तदुक्तं हेमाद्रा सात्स्ये- ब्रह्मणो या दिनसखादि 
कल्पादिः सा प्रकीर्तिता । वैशाखश्च तृतीया या कृष्णा या फास्गुनस्य च ॥ पथ्वमी चेत्रमा- 
सस्य तथेवान्या तथा परा । शुद्धा वयोदशी माधे कार्तिक तु स्ठमी ॥ नवमी मागेशी 
षस सपेताः संस्मराम्यहम् । क्पानामादयो श्चेता दत्तसखाक्षयकारकाः ॥* अत्र सर्वोऽपि 
निणेयो मन्वादिवञ्जेयः । हेमाद्रौ जाद्य-शुञ्कायामथ पचवम्यां चैत्रे मासि शुभानना । 
श्ीब्रह्लोकान्मानुष्यं संप्राप्ना केशवाज्ञया ॥ ततस्तां पूजयेत्तत्र यस्तं रक्ष्मीनं सु्चति ॥' 

चेचशुङ्काष्टम्यां जवान्या उत्पत्तिः | ततर नवमीयुता ग्राह्या । “अष्टमी नवमी 
युक्ता नवमी चाष्टमीयुता ।' इति ब्रह्मवेवतोत् । अतर भमवानीयाचोक्ता काडरी- 
खण्डे-भवानीं यस्तु पद्येत शुङ्काष्टम्यां मधौ नरः । न जातु चोकं ठमते सदानन्दमयो 
भवेत् ॥' इति । अत्रैवारोककलिकाघ्रारानयुक्तं हेमाद्रौ टेङ्-'अश्योककटिकाशाष्टो 
ये पिबन्ति पुनवेसो । चेतरे मासि सिताष्टम्यां न ते शोकमवारुयुः ॥' ्रारनमच्रस्तु- 
ल्ामशोक नराभीष्ं मधुमासससुद्धवम् । पिवामि सोकसंतक्ो मामशोकं सदा कुर ॥ 
इति । अत्र विरोषः पथ्वीचन्द्रोदये विरुणुः-पुनभसुबुषोपेता चैत्रे मासि सिताष्टमी । 
प्रातस्तु विधिवत्छात्वा वाजपेयफठं ठभेत्।॥* इति । तिथितच््वे कालिकापुराणे- 
चेतरे मासि सिताष्टम्यां यो नरो नियतेन्द्रियः । स्रायाह्छोहिदयतोयेषु स याति ब्ह्मणः 

पदम् ॥ चेतरं तु सकठं मासं शुचिः यतमानसः । ठीहिलयतोये यः सख्ायात्स कैवल्यम- 
वाघ्ुयात् ॥' लेदहियो~ब्हमपुवः । मच्रस्तु-श्रह्मुव्र महाभाग रंतनोः इरसंभव । 
अमोधागभेसंमूत पापं ठोहिय मे हर ॥' 

चेचद्युञ्कनवसमी रामनवमी । तदटुक्तभगस्त्यसंहितायाम्- चैत्रे नवम्यां प्राक्पक्षे 
दिवा पुण्ये पुनवैसो । उदये गुरुगोरं शोः खोचसे ्रहपध्वके ॥ मेषे पूषणि संप्राप रमे 
ककैटकाहये । आविरासीत् कठ्या कोसत्यायां परः पुमान् । तस्मिन् दिने तु कर्तव्यमुपवास्- 
वरतं सदा । तत्र जागरणं कुयोद्रघुनाथपरो भुवि ॥" इति । इयं च मध्याहयोगिनी ग्राह्या । 
चेत्रहुङ्धे तु नवमी पुनवेसुयुता यदि । सेव मध्याहयोगेन मद्ापुण्यतमा भवेत् ।' इति 

लन्रेवोक्तेः । तथा-धचै्रमासे नवम्यां तु जातो रामः खयं हरि । पुनवेस्वृक्षसंयुक्ता 
सा तिथिः सवेकामदा ॥ श्रीरामनवमी प्रोक्ता कोचिसूर्यग्रहाधिका ॥' तथा केवलापि 
 $--तथा चोक्तं कािकापुराणे-पोदितात्सरसो जातो लोदिलयाख्यसतोऽथेवत्ः इति । २--क्रवचितत 
“उदये गुरौरांशे" इति पाटः, "तत्र गुरुगोरांशे गुन वे इत्यथैः । 
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सदोपोष्या नवमीशन्दसंग्रहात् । तस्मात्सवीत्मना सर्वैः कार्य वै नवमीव्रतम् |) पूर्ेुरेव 
मध्याह्योगे कर्मकाटव्याप्तेः तैव ्राह्या । दिनद्य मध्याहव्याप्तौ तदभावे वा पूर्वदिने 
पुनवैस्वक्षयुक्तामपि लयक्त्वा पव॑ काया । तदुक्तं माधवबीयेऽगस्तिसंहितायाम्- 
नवमी चष्टमीविद्धा लाज्या विष्णुपरायणेः । उपोषणं नवम्यां च दशम्यां चेव पार- 
णम् |` इति ! अष्टमीविद्धा सछक्षापि नेोपोष्येति माधवः । रामाचनचन्द्रिका- 
यामपि-विद्धेव चेदक्षयुक्ता तरतं तच कथं भवेत् । विद्धानिषेधश्रवणाज्नवमी चेति 
वाक्यतः ॥ वैष्णवानां विशेषात्त तत्र विष्णुपररपि । दस्षम्यादिष् बरद्धिदधिद्धा याज्येव 
तृष्णः ।॥ तदन्येषां च स्वेषां व्रतं तत्रैव निशितम् ॥ इति । अचर 'दद्रम्यादिषु ब्रद्धि- 
शतः इति, 'तदन्येषाम्' इति च वदन् यदा प्रातचिमुहूती नवमी, दशमी च क्षयवशासूर्यो- 
दयास्रागेव समाप्यते, तदा स्मातानां तवैव एकादरीनिमित्तोपवासात् नवमीव्रताद्गपारणा- 
ठोपः स्यात् । अतोऽष्टमीविद्धव स्मरतेः काय ! वैष्णवानां त्वरुणोदयविद्धैकादश्या देय- 
त्वान्न पारणारोपग्रसङ्गः, इति द्वितीयेव तैः कर्येति सूचयति । दरमीवरद्धधमावेऽष्टमीवि- 
द्धाया एव मध्याह्व्यापितरे क्षये च वैष्णवैरपि विद्धैवोपोष्येयथसिद्धम् } इदं च वरत 
संयोगंप्रथक्त्वन्यायेन काम्यं निं च । तदुक्तं हेमाद्रावगस्तिसंहितायास- 
(उपोषण जागरणं पिदूुदिश्य तपणम् । तस्मिन् दिने तु कर्तव्यं ब्रहम्राप्िमभीप्सुमिः ॥ 
सर्वेषामप्ययं धर्मो सुक्तियुक्तयेकसाधनः । अुचिवीपि पापिष्ठः करतवेदं अतमुत्तमम् ॥ पूज्य 
स्यात्सव॑मूतानां यथा रामस्तथेव सः । यस्तु रामनवम्यां तु सङ्क मोहाद्विमूढधीः ॥ कुम्भी- 
पाकेषु घोरेषु पच्यते नात्र संरायः ॥' तथा-अक्रृत्वा रामनवमीव्रतं सरव्रतोत्तमम् । रता- 
न्यन्यानि कुरते न तेषां फठमागमवेत् ॥ प्रा श्रीरामनवमीदिने मर्यो विमूढधीः । उपो- 
षणे न छुरत कुम्भीपाकेषु पच्यते ॥' अच केचित्तदुपासकानामेवेदं बते विलं, न तन्ये- 
पामियाहुः । अन्ये तु अकरणे दोषश्रवणात् (तस्मात्सर्वासना सर्वैः काय वै नवमी- 
व्रतम् ।` इति पूर्वोक्तवचनाच्च जन्मष्टम्यादिवदिदमपि सर्वषां निलयम् । अन्यथा जन्माष्- 
म्यादावपि तदुपासकानामेव नियतां वक्तुः को वारयितेयाहुः । 

अत्र॒ विशेषो हेमाद्रावगस्लयसंहितायाम-“आचा्यं चैवं संपूज्य वृणुयात्माथये- 
निशि । श्रीरामप्रतिमादानं कस्ष्यिऽदं द्विजोत्तम । भक्त्याचार्यो मव प्रीत श्रीरामोऽसि समेव 
च ॥ तथा-खगहे चोत्तरे देशे दानस्योज्वलमण्डपम् । शद्धचक्रहनूमद्धिः प्रग्र 
समलंकृतम् ॥ गरुलच्छा्गबाणेश्च दक्षिणे समटंक्रतम् । गदाखड्गाङ्दे श्वेव पथमे पुषि- 
मूषितम् ॥ पमखसिकनीठेश्च कवेर समटेक्रतम् । मध्ये हसचतुष्काद्यं वेदिकायुक्त- 
मायतम् ॥ ततः संकल्पयेदेवं राममेव स्मरन्युने । अस्यां रामनवम्यां च रामाराधनत- 
स्रः ॥ उपोष्याष्टसु यामेषु पूजयित्वा यथाविधि । इमां ख्णमयीं रामग्रतिमां च प्रयततः। 

१--*इति वचनात् यदा इति पाटः २-एकस्ोभयार्थल्वे संयोगपरथक्सवन्यायः, तेन उभयाथेत्वेन । 
९ नि० सि 
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श्रीरामग्रीतये दासे रामभक्ताय धीमते । प्रीतो रामो हर्श पापानि युबहूनि मे ॥ 
अनेकजन्मसंपिद्धान्यभ्यस्ताति महान्ति च । ततः खणमयीं रामप्रतिमां पटमात्रतः ॥ 
निर्मितां द्विजां दिव्यां वामाङ्खितजानकीम् । बिम्रतीं दक्षिणकरे ज्ञानयुद्रं महामुने ॥ 
वामेनाधःकरेणाराद्ेवीमारि्च संथिताम् । धिंहासने रजतेऽ पठ्द्यविनिर्मिते ॥* तथा- 
"अशक्तो यो महाभागः स तु वित्तायुसारतः । पठेनार्धतदर्घा्थतदधार्थेन वा सुने ॥ सौवर्ण 
रजतं वापि कासयेद्रघुनन्दनम् । पाच भरतराघुक्रौ धृरतच्छ्रकरावुभो ॥ चापदयसमायुक्ते 
रक्षमणं चापि काययेत् । दक्षिणाङ्गे दशरथं पुत्रवेक्षणतपरम् ॥ मातुरङगतं राममिन्द्रनीठ- 
समप्रमम् । पवामृतक्षानपू्व संपूज्य विधिवत्ततः ॥' कौ सल्यामच्रस्तु-रामख जननी 
चासि रामरूपमिद जगत् । अतस्त्वां पूजयिष्यामि लेकमातनमोऽस्तु ते ॥ नमो दशरथायेति 
पूजयेदितरं ततः ॥' अत्र॒ दञ्ावरणपच्ावरणादिपूजान्यत्र ज्ञेया । अशोकङुुर्यक्तमर्य 
दचाद्विचक्षणः । दशननवधाथौय धर्मसंख्पनाय च ॥ राक्षसानां विनासाय देयानां 
निधनाय च । परिरणाय साधूनां जातो रमः खयं हरि ॥ गहाणारघ्यं मया दत्तं आतृभिः 
सहितोऽनघ । पुष्पाञ्जटिं पुनर्दत्वा यमे यामे प्रपूजयेत् ॥ दिवैव विधिवक्रला रत्रौ 
जागरणं ततः । ततः प्रातः समुत्थाय खानसंभ्यादिकाः क्रियाः ॥ समाप्य विधिवद्रामं 
पूजयेद्धिधिवन्ुने । ततो होमं प्रढुर्वीत मूकम्रेण मच्रवित् ॥ पूर्वोक्तपञ्चकुण्डे वा खण्डिठे 
वा समाहितः । ठोकिकाम्रो विधानेन शतमष्टोत्तरं ततः ॥ साज्येन पायसेनैव स्मरन् राम- 
मनन्यधीः । ततो भक्त्या सुसंतोष्य आचाय पूजयेन्मुने ।॥ ततो राम स्मरन् दादेव 
मच्रमुदीरयेत् । “इमां खणमयीं रमप्रतिमां समट्कृताम् ॥ चित्रवखयुगच्छन्नां रामोऽदं 
राघवाय ते । श्रीरामग्रीतये दासे तुष्टो भवतु राघवः ॥* इति दत्वा विधानेन दबयद्रे द- 
क्षिणां सुवम् । ब्रह्महयादिपपेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥' इति । इयं मलमासे न 
कायौ । सुजस्षमप्यजप्तं स्यान्नोपवासः कृतो भवेत् । इति, न कुयन्मटमासे तु मदा- 
दानब्रतानि च ।! इति च माधवीये संहवचनात् । ननु रमनवमीव्रतस् निय- 
त्वादेकादशीवन्मलमासेऽपि कर्तव्यता सादिति चेत्, अतर ्रूमः-नैकादस्युपवासस्य तलेन 
प्राप्तिः । क्तु 'एकादद्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि ।' इलयादिनिषेधस्य मटमासेऽपि 
पाठनीयव्वात् कृष्णैकादश्यां पुत्रवद्हिण इवा्थीदुपवासः भ्रसज्यते । न विह तथेति 
रतत्वेन ्रा्षिर्वाच्या । सा च निषिद्धेयप्रसङ्गः । स्पष्टमासविरोषाख्याविदहितं वर्जयेन्मठेः 
इति निषेधाच । एवं जन्माष्टम्यादावपि बोद्धव्यम् । इति रामनवमी ॥ 

चेचडुङ्ककाददयां दोलोत्सव उक्तो जाद्य-चैत्रमासस्य शुङ्कायामेकादस्यां 
तु वैष्णवैः । आन्दोटनीयो देवेशः सरक्ष्मीको महोस्सवेः ॥' इति ॥ 

चचद्युछ्कद्ाददयां दमनोत्सवः । द्वादश्यां चैत्रमासस्य शुद्धायां दमनोत्वः 
बोधायनादिभिः प्रोक्तः कर्तव्यः प्रतिवत्सरम् ॥ इति रामाचनचन्द्रिकोक्तेः । “उजं 

१--"पटठेनाथ तदधन तदधार्धन वा सुनेः इत्यपि कचित् पाठः । 
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वरतं मधो दोख श्रावणे तन्तुपूजनम् । चैत्रे च दमनारोपमङ््वीणो बजलधः ॥" इति 
तन्नैव पाद्यवचनाच । शिवभक्तादिमिस्तु चतुर्दश्यादौ कार्यम् । (तत्र सात्खीय- 
तिथिषु वहचादेदंमनार्पणम् ।' इति नचेवोक्तेः । ज्योतिःषकारोऽपि-“खखदेकप्रति- 
छायां मच्रसंग्रहणे तथा । पवित्रदमनारेपे आर्या तत्तत्तिथिधेः ।॥' तिथयस्तु-'वदहिर्वि- 
रिचिर्मिरिजा गणेशः फणी विश्चाखो दिनकृन्महेशः । दुगन्तको विश्व-हरिः स्मर शर्वः 
दारी चेति तिथीषु पूज्याः ॥" इत्युक्ताः ॥ 

अथागमोक्तदीक्षावतो दमनारोपणविधी रामाचनचन्द्रिकायाम् । तत्रैक 
दर्यां -“क्रियाखोपविषाताथं यवया विहितं प्रमो । न मे विघ्नो भवेदत्र कुर नाथ 
दयां मयि ॥ सर्वथा सदा विष्णो मम त्वं प्रमा गतिः । उपवासेन त्वां देव तोषयामि 
जगतपते ॥ कामक्रोधादयोऽप्येते न मे स्यु्रतघातकाः। अद्यप्रमृति देवेश यावद्वैशेषिकं 
दिनम् ॥ तावद्रक्षा त्वया कायौ सर्वस्या जगत्पते ।}' इति देवं संप्रा््यंदमनमादाय 
पञ्चगव्येन प्रोक्ष्य वारिणा प्क्षाल्यायोकमूठे देवाग्रे वा-भद्ोकाय नमस्तुभ्यं कामखीयोक- 
नादन । शोकार्तं हर मे निलयमानन्दं जनयख मे ॥ इत्यदोकम्, श्रुख्यादिकारप- 
यन्तः काठरूपो महाबटः । कठते चैव यः सवं तस्मै कालात्मने नमः ॥ इति कालम्, 
“वसन्ताय नमस्तुभ्यं वरक्षगुल्मरुताश्रय । सदस्रमुखसंवास कामरूप नमोऽस्तु ते ।॥' इति 
वसन्तम् , कामभस्मसमुद्धत रतिबाष्पपरिुत् । ऋषिगन्धवेदेवादिविमोहक नमोऽस्तु ते ॥ 
इति दमनं च सेपूज्य-'नमोऽस्तु प्चवाणाय जगदाह्वादकारिणे । मन्मथाय जगत्रे्रे रति- 
्रीतिप्रियाय ते ॥' इति दमनसुपस्थाय ॐ कामाय नमः इति संपूज्य निरायां देवताग्र 
प्चवणैः चन्दनेन वा अषटदठं कृत्वा बदिश्वतुरखं तद हि्वतैख्रयं तद्वदिरवृत्तं चतुरखं च करत्वा 
तत्र कुम्भं संखाप्योपरि वसखेऽषटदठे दमनं पूजयित्वा-'पजाथ देवदेवस्य विष्णो रक्च्मीपते प्रमो । 
दमन त्वमिहागच्छ सांनिध्यं कुरु ते नमः ॥' “ॐ डी कामदेवाय नमः ॐ हीं रये नमः 
इलयावाद्य दिक्षु पूवीदितः ^स्मरशरीराय नमः अनङ्गाय० मन्मथाय०° कामाय० ह्वीं वसं- 
न्तसखाय० स्मराय इक्षुचापाय० पुष्पाञ्चाय नमः इति पूजयित्वा-ॐश्तत्खरूपाय् 
विद्महे कामदेवाय धीमहि । तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात् ॥' इयष्टेत्तरसते संमच्य पूजयित्वा 
शटीं नमः इति पुष्पाञ्जलिं दता-नमोऽस्तु पुष्पबाणाय जगदाहादकारिणि । मन्मथाय 
जगत्नेत्रे रतिप्रीतिप्रियाय ते ॥' इति नता-'आमचरितोऽसि देवेश पुराणपुरुषोत्तम । प्रातस्त्वां 
पूजयिष्यामि सत्निध्यं छर केशव ॥ क्षीरोदधिमहानागशय्यावयितविग्रह् । प्रातस्तां 
पूजयिष्यामि सन्निधौ भव ते नमः॥ गिविदयाम्यहं तुभ्यं प्रातदमनकं शुभम् । सर्वदा 
सर्वथा विष्णो नमस्तेऽस्तु प्रसीद मे ।॥ इति देवं संपाथ्ये पुष्पाञ्जलिं दत्वा अस्रेण चक्रम- 
रेण वा रक्षां कुर्यात् । ततः प्रातनिलयपूजां कृत्वा पुनर्दवं संपूज्य गन्धद् वाक्षतयुक्तं दमन- 

१--्धीं कामाय नमः ( बीजादिनमोऽन्तं सर्वत्र ) भस्शरीराय नमः अनङ्गाय ० मन्मथाय ० वसन्त- 
सखाय० सखराय० इचु चापाय० पुष्पाक्नाय० इति पूजयित्वा" इति पाठः । २--'वसन्ताय नमः दवि 
हसटिखिते पाटः । 
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मादाय मूलमृघरं पटित्वा-'देवदेव जगन्नाथ वाज्छिताथप्रदायक । हदिखान्पूरयेः कामा- 
न्मम कामेशवरीप्रिय ॥ इदं दमनकं देव गृहाण मदनुग्रहात् ! इमां सांवत्सरी पूजां 
भगवन्परिपूरय ॥ इति मच्रान्ते पुन्ूरमब्रेण देवे समर्षयेत् । ततोऽङ्गदेवताम्यः खसखम- 
चरेण दत्वा प्रा्थयेत्-मणिवि्ममालमिर्मन्दारुुमादिभिः । इयं सांवत्सरी पूजा तवस्त॒ 
गरुडध्वज ॥ वनमाटां यथा विष्णो कोम्तुमं सततं हृदि । तद्रदयामनकीं मालां पूजां च 
हृदये वह् ॥ जानताऽजानता वापि न क्रतं यत्तवार्चनम् । तत्सर्व पूर्णतां यातु त्रदसा- 
दाद्रमापते ॥ जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । नमस्तेऽस्तु हषीकेदा महापुरष- 
पूर्वेन ॥' 'मव्रहीने- इति च सेप्राथ्यं पच्चोपचरेः पुनः संपूज्य नीराज्य पारयेदिति । 
दीक्षारहितानां तु नामैव समर्पणम् । अत्र च दादशीमतच्रीकलय पारणाहो ग्रा्यम् । "पार 
णहे न रम्येत द्यादश्ची घटिकापि चेत् । तदा त्रयोदङ्री ग्राह्या पवित्रदमना्णे ॥' इति 
तचैयोक्तेः । गोणोऽपि काट उक्तस्तच्रैव-'दरो न दमनारोपः यान्मधौ विघ्रतो यदि । 
वेसाखे श्रावणे वापि तत्तिथौ स्त्तदर्पणम् ॥' श्रावणावधि शुक्रासते कर्तव्यमिति नारदः ।' 
इति पाठान्तरम् । इदं च मरमासे न कार्यम् । “उपाकर्मोत्सर्जने च पवित्रदमनार्पणम् 1 
इति कालाददों मरमासवर्ज्येषु परिगणनात् । (उपाकमं च हव्यं च कव्यं पवेस्सिवं 
तथा । उत्तरे नियतं कुयासूर्वे तन्निष्फलं मवेत् ।" इति माधवीये परजापतिवच- 
नाच । शुक्रास्तादो तु काथमेव । पूर्योक्तवचनात् । “उपाकर्मत्सिर्जने च पवित्रदमनार्ष- 
णम् । ईशानस्य बलि विष्णोः शयनं पसितनम् ॥ इर्याच्छुक्रस् च गुरोरमोव्येऽपीति विनि- 
अयः ॥' इति ज्योतिर्निवन्ये ब्रद्धगाग्यवयनाच ॥ 

॥ ध इति द्मनारोपः ॥ | _ 
चेचश्ह्छत्योददयामनङ्गवतम् ॥ (देभाद्रौ भविष्ये -चैवरोतसवे सकरलोक- 

मनोविनोदे काम ्रयोदशतिथौ च वसन्तयुक्तम् । पल्या साच्यं पुस्मप्रवरोऽथ योषित् 
सोभाग्यरूपसुतसोख्ययुतः सदा स्यात् ॥*) तत्र सा पूर्वा ् रह्या । श्रयोदरतिथिः पवः 
सितः" इति दीपिकोक्तः । 

चैच्रशुङ्ृचतुदंरी पवौ आद्या । “मधोः श्रावणमाससख शङ्खा या तु चतुर्दशी । 
सा रात्िव्यापिती ग्राह्या नान्या शुद्धा कदाचन ॥ इति हेमाद्रौ बौघायनोक्तेः । 
"रा पूवीहणगामिनी' इति वा पाठः । अत्र केचिथाश्चुतमेवार्थ वर्णयन्ति । “निशि अमनिति 
भूतानि शक्तयः राभृ्यतः । अतस्तत्र चतुर्दश्यां सयां तत्पूजनं भवेत् ॥' इति बह्य- 
वैवर्तात् । देमाद्विमाधवादिटिखनमप्येवम् । संपदायविदस्त्वाहः-“चतुरदरी 
तु क्तैव्या त्रयोदश्या युता विभो ॥" इति स्कान्दसुत्सगेः । तदपवादश्च-तृतीयै- 
कादरी षष्ठी गुङ्कपक्षे चतुदश । पूैविद्धा न कर्तव्या कर्तव्या प्रसंयुता ॥' इति नारदीय- 
वचनम् । तदपवादथ-'मधोः श्रावणमासस्ः इति । तत्र “अपवादामावे पुनरत्सर्मसय 
पि ररर रिरि 1 तात 

गम्यते । 
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सितिःः इति न्यायेन पूर्वविद्धैव ओर्येति सिध्यति । ब्रह्मवैवर्तं तु सामान्यरूपम् , अन्यत्र 
सावकासमिति ! तेन पूर्वदिने मुहूतै्रयवेधे पूरी, अन्यथोत्तेति ॥ 

चैचप्र्णिमा सामान्यनिर्णयात्ैव ! अत्र विशेषो निर्णयासते विष्णुस्पनौ- 
चत्री चित्रायुता चेत्छात्त्यां चित्रवसपदानेन सौमाग्यमापोतिः इति । तथा बाद्ये- 
“मन्दे वाके गुरौ वापि वरेष्वेतेषु चैत्रिका । तत्रा्मेधजं पुण्यं सानश्राद्धादिभिरभेत् ॥ 
इति । अत्र सर्वदेवानां दमनकपूजोक्ता तत्रैव बायचीये-'संवत्सरकृतार्चायाः साफल्या- 
याखिटठान्सुरान । दमनेनार्चयेचघ्यां विषेण सदारिवम् ॥ इति । अत्र खतिथ्या 
समुचय इति केचित्! सखीयतिथ्यामकरणेऽत्र दमनपूजनमिव्यन्ये । दीक्षिततदित्रविष- 
यत्वेन व्यवसेव्यपरे । इये मन्वादिरपि । सा च पूर्वमुक्ता ॥ 

चेचक्रष्णज्योददयां महावारुणीसंज्ञो योगो गोडेषु प्रसिद्धः । तदुक्तं वाचस्पति- 
कृतौ' छूलपाणौ च स्कान्दे- वारुणेन समायुक्ता मधौ कृष्णा घरयोदश्ी । गङ्गायां यदि 
ठभ्येत सूरयग्रहशतेः समा ॥ शनिवारसमायुक्ता सा महावारुणी स्मृता । गङ्गायां यदि 
रभ्येत कोरिसूरयरहैः समा ॥ शुभयोगसमायुक्ता शनौ शतमिषा यदि । महामहेति बि- 
ख्याता मरिकोण्छुटयुद्धरेत् ॥ तत्रैव ज्योतिषे-चैत्रासिते वारुणक्षयुक्ता अयोदसी 
सू्यैसुतसय वारे । योगे रुमे सा महती महया गङ्गाजटेऽर्गग्रहकोपितुल्या ॥ इति । 
जिसथरीसेतौ ब्ह्माण्डपुराणे-“वारुणेन समायुक्ता मधौ कृष्णा त्रयोदी । गङ्गायां 
यदि ठुभ्येत शतूर्यग्रहैः समा ॥' इति । कल्पतरौ ाद्ये-“मधौ कृष्णत्रयोदद्यां 
दानो शतमिषायुता । वारणीति समाख्याता शुभे तु महती स्मृता ॥' 

चेच्रकरषणचतुदेरयां विरोषः पृथ्वीचन्द्रोदये । पुरस्त्यः-चित्रङृष्णचतुरश्यां 
यः स्ञायाच्छिवस्निधो । न प्रेतत्वमवाभोति गङ्गायां तु विरेषतः ॥ इति । जत्र पूवा 
ग्राह्या कृष्णपक्षखलतवात् । गोडेस्वेतदेव शुङचतुर्दश्यामियेवं देवरीयत्वेन पतिम् ॥ 

इति श्रीरामक्ष्णभटस्रिसूचकमलाकरभट्ृकृते काटनिणयसिन्धो चेत्रमासः ॥ 

मेषसंक्रमे प्रागपरा दश्च दश घटिकाः पुण्यकाठः । राघ्रो तु प्रागुक्तम् । अत्र धर्मषय- 
दिदानयुक्तं ष्थ्वीचन्द्रोदये पाद्यो-'तीर्थे चायुदिनं श्लानं तिरश्च पितृतर्पणम् । दानं 
धर्मघयदीनां मधुसूदनपूजनम् ॥ माधवे मासि कुर्वीत मधुसूदनतुष्टिदम् ॥' 

विदणस्मरटि 

अथ वैराखसनानम् । तत्र परथ्वीचन्द्रीदये तेपाद्मयोः-तुर- 
मकरमेषेषु प्रातःलानं विधीयते । हविष्यं ब्रह्मचर्यं च महापातकनाशनम् ॥" इति सौरमास 
उक्तः । अन्यसक्षद्रयसूक्तं तत्रैव पाद्मे-मधुमासस्य शुङ्खायामेकादर्यामुपोषितः । पच- 
दस्यां च मो वीर मेषसंक्रमणे त॒ वा ॥ वैशाखस्ञाननियमं ब्राह्मणानामलुज्ञया । मधुसूदन- 
मभ्यच्यं कुर्यात्वकल्पपू्वकम् ॥' तत्र मच्नः-वेशाखं सकठं मासं मेषसंक्रमणे रेः । भ्रातः 
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सनियमः सासे प्रीयतां मधुसूदनः ॥ -मधुहन्तुः प्रसादेन ब्राह्मणानामंग्रहात् ! निर्वि- 
्रमस्तु मे पुण्यं वराखस्नानमन्वदहम् ॥ माधवे मेषगे भानौ मुरारे मधुसूदन । प्रातःसा- 
नेन मे नाथ फरदो भव पापहन् ॥' इति । तीर्थविरोषोऽपि तच्रेवोक्तः-'मेषसंक्रमणे 
भानोमीधवे मापि यल्तः । महानां नदीतीर्थे नदे सरसि निश्चरे ॥ देवखातेऽथवा स्राया- 
यथाप्राप्त जठाशये । दी्धिकाकूपवापीषु नियतात्मा हरिं स्मरन् ॥ इति । संकस्पे च 
तत्तत्तीथनाम ग्राह्यम् । अज्ञाने तु विष्णुतीर्थमिति वदेत् । यदा न ज्ञायते नाम तस्य 
तीथैसख भो द्विजाः । तत्रेदयु्ारणं कार्य ॒विष्णुतीथेमिदं विति ॥ ती्ख देवता विष्णुः 
सर्वत्रापि न संशयः ॥' इति तच्रैवोक्तः । 

तथान्योऽपि विरोषस्तत्व पाश्च-तुटसी कृष्णगौराख्या तयाभ्यच्य मधुद्रिषम् । विशेषेण 
त॒ वैशाखे नरो नारायणो भवेत् ॥ माधवं सकटं मासं तुटस्या योऽचैयेन्नरः । तिस्य 
मधुहन्तारं नास्ति तख पुनभेवः ॥' तथा-श्रातः स्ात्वा विधानेन माधवे माधवगप्रियम् । 
योऽश्वत्थमूलमासिचेत्तोयेन बहूना सदा ॥ कुयीसदक्षिणं तं त॒ सर्वदेवमयं ततः! पितृदेव- 
मनुष्यांश्च तपयेत्सचराचरम् ॥ योऽशस्थमर्चयेदेवमुदकेन समन्ततः । ऊकुखानामयुतं तेन 
तासि खान्न संशयः ॥ कण्डूय पृष्ठतो गां तु स्रात्रा पिप्परतपणम् । कृता गोविन्दम- 
भ्यच्य न दुगेतिमवाभुयात् ॥ तथा-“एकमक्तमथो नक्तमयाचितमतन्दरितः । माधवे 
मासि यः कुयीहछभते सर्वमीप्सितम् ॥ वैशाखे विधिना लाने देवनचादिके बहिः । हविष्यं 
ब्रह्मचर्य च भूरय्या नियमथितिः ॥ बतं दानं दमो देवि मधुसूदनपूजनम् । अपि जन्म- 
सहसोत्थं पापं दहति दारुणम् ॥ मदनरने स्कान्द-श्रपा कराया च वैसाखे देवे देया 
गरन्तिका । उपानट्रयजनच्छतरसुक्ष्मवासांसि चन्दनम् ॥ जटपात्राणि देयानि तथा पुष्प्- 
गृहाणि च । पानकानि च चित्राणि द्राक्षारम्भाफखान्यपि । तिथितत््वे- "ददाति यों 
हि मेषादौ सक्तूनम्बुघयन्वितान् । पिवूनुदिश्य विपरिभ्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥' इति । 
तथा-षैशाखे यो घटं पूण सभोज्यं॒वै द्विजन्मने । ददाति सुरराजेन्द्र स याति परमां 
गतिम् ।' एवं सृपूर्णक्ञानाशक्तो त्यहं वा सायात् ! तदुक्तं तत्रैव पाद्ये-श्रयोदश्यां 
चतुर्दश्यां वेराख्यां वा दिनत्रयम् । अपिं सम्यग्विधानेन नारी वा पुरुषोऽपि वा ॥ प्रातः 
सातः सनियमः सर्वपपेः प्रमुच्यते ॥' यदा तु वैराखो मरमासो भवति तदा काम्यानां 
तत्र समापिनिषेधात् मास्यं साने तन्नियमाश्च कर्तव्याः । मासोपवासचान्द्रायणादि 
तु मरुमासे एव समापयेत् । तदुक्तं दीपिकायाम्-“नियतत्रिंशदिनतच्छुभे मास्यारभ्य 
समापयेत मठिने मासोपवासत्रतम्' इति । 

अचर दानविरहोष उक्तोऽपराके बामनपुराणे-“गन्धाश्च माल्यानि तथा 
ष्णी नि 0 10 न | 1 

१--पिप्परुतपंण-अश्वत्थसे चनम् ¦ २--गरव्युदकं यस्या; सा तथा। संततपतद्धारसुदकपान्नमिय्थ;। 
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वैशाखे सुरभीणि च । देयानि द्विजमुख्येभ्यो मधुसूदनतष्टये ॥ एवं सताने कृते तस्योद्यापनं 
कायेम् । तदुक्तं तच्रैव-मासमेवं बहिः कात्वा नादौ विमठे जले । एकादश्यां च 
द्रादस्यां पोणमास्यामथापि वा ॥ उपोष्य नियतो भूत्वा कुर्यादुबापनं बुधः । मण्डलं कायये- 
दादो कर्शं ॒तत्र विन्यसेत् ॥ निष्केण वा तदर्धेन तदधौरथेन वा पुनः । शक्या 
वा कारयेदेवं सोवणे रक्षणान्वितम् ॥ रक्षमीयुक्तं जगन्नाथं पूजयेदासने बुधः । भूषणै- 

| र क्षपेर्नैवेयसंचये + र * + = पिवद्रात्रौ # ६ * १ अन्दनैः पुष्यैपिर्नवे्संचयेः ॥ एवं संपूज्य रि जागरणं चरेत् । शोमूते कृत- 
मत्ोऽथ हवया ग्रहान्यजेत् ॥ रोमं छुर्यासरयलेन पायसेन विचक्षणः । तिलाज्येन 
यवेव।पि स्वैवौपि खराक्तितः ॥ अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमष्टोत्तरं तु * बा । प्रतद्िष्णुले- 
नैव इदंविष्णुरनेन चा ॥ तसंपूर्विसिद्धथं घेनुमेकां पयख्िनीम् । पादुकोपानहौ चत्र 
गुरे व्यजने तथा ॥ शय्यां सोपस्करं ददयादीपिकां दर्पणं तथा । ब्रह्मणान्मोजयेतरिशच- 
तेभ्यो ददा दक्षिणाम् ॥ कल्दाज्ञटसंपणास्तभ्यो दादयवांसथा । एवं कृते माधवख 
चोचापनविधो शुम । फरटमाप्रोति सकं विष्णुसायुज्यमा्रुयात् ॥' एतावयशक्तौ तच्रै- 
वोक्तम्-वेशाख्यां विधिना स्राला भोजयेद्राह्मणान्द्च । कृसरं सर्वपपिभ्यो मुच्यते 
नात्रे संशयः ॥' इति ॥ 

वेराखद्ुङ्ततीया अक्षस्यततीयोच्यते । सा पूवीहृव्यापिनी ्रद्या । दिन- 
येऽपि तद्यामो परैव.। तदुक्तं निर्णयाश्ते नारदीये-विशखे शुहपक्षे तु तृतीया 
रोहिणीयुता । दुठंभा बुधवारेण सोमेनापि युता तथा ॥ रोदिणीुषयुक्तापि पूैविद्धा 
विवर्जिता । भक्त्या कृतापि मान्धातः पुण्यं हन्ति पुराकृतम् ॥ गोरी विनायकोपेता रोदिणी- 
बुधसयुता । विनापि रोहिणीयोगाद्युण्यकोयििदा सदा ॥" इति ॥ 

इयं युगादिरिपि । सा चोक्ता रत्रमारायाम्-माषे प्दसी कृष्णा नभसे च 
त्रयोदरची । तृतीया माधवे शुद्धा नवम्यू्जं युगादयः ॥ इति । यत्त॒ गोौडाः-“माघख 

१---“छरृदं मेनं मित्रदेवताकं संध्योपासनादि येन । र-स उ मच्रो ऋग्वेद संहितायां दितीयाष्के 

दितीयाध्याये--“प्र तद्िष्णुः सवते वीर्येण शखगोन भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ! यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्व- 
धिक्षियन्ति भुवनानि चिश्चा ॥* इति । अस्याथः--^स महाुभावो विष्णुः वीर्येण स्रकीयेन वीरकर्भेणा 

ूरवोक्तरूपेण भ्रस्तवते प्रकर्षेण स्तूयते सवैः । वीर्येण स्तूयमानत्वे इष्टान्तः-- गोन सिहादि्रिव । यथा 
स्रविरोधिनो शगयिता चिहो मीमो मीतिजनकः कुचरः कस्सितहिसादिकतों दुगमप्रदेशगन्ता वा । गि- 

रिष्ठाः पवैतादयुन्नतप्रदेडास्थायी सवैः स्तूयते । तद्वदयमपि खगः अन्वेष्टा शात्रूणां भीमः भयानकः सर्वेषां 
मीलयपादानभूतः । परमेश्वराद्धीतिः-- “भीषाऽस्माद्वातः पवते" इत्यादिश्चुतिषु भरसिद्धा । किंच ऊुचरः दानु 

्रधादिङकुट्सितकर्मकत । कषु सवौसु भूमिषु रोकत्रयेषु संचारी वा । तथा गिरिष्ठाः गिरिवदुच्छितलेक- 

स्थायी । यद्धा \ गिरि मच्रादिरूपायां वाचि स्वेदा वतेमानः । इईदरोऽय खमहिश्ना स्तूयते । किंच यख 

विष्णोदरषु विस्ती्गेषु तरिषु त्रिसंस्याकेषु निक्रमणेषु पाद्भरक्ेपेषु विश्वा स्वणि भुवनानि भूतजातानि 
आश्रित्य निवसन्ति । स विष्णुः स्तूयते इति श्रीसायणाचयेभोष्य उक्तः । इममर्थं मनसि 
निधाय कमीचुष्ठेयं अद्धालभिरिति तदधोधनार्थमेवायसर्था लिवेश्ितः इति हेयम् । 
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पौर्णमासं तु घोरं कलियुगे स्मृतम् ।' इति ब्राद्मोक्तेः, वेशाखमासख च या तृतीया, 
नवम्यसौ कार्तिकलु्कपक्षे । नभखमासस्य तमिसपक्षे जयोदशी, प््वदसी च मापे ॥ इति 
विष्णुपुराणे चकारेण तमिखपक्षानुषङ्गऽपि पूर्वातुरोधायो्णमासखेव ज्ञेया ! रे सुद्धे 
इत्यादिकं तु निमूरमियाहुः । तच्च । “दशं तु माघमासस्य प्रवत्तं दापरं युगम् ॥ इति 
भविष्यविरोधात्। एतेन बाद्यानुसाराद्पूणिमायामेव युगादिश्राद्धं वदन् श्पाणिः 
परासः । तेन कल्पभेदाघ्युगमेदादवा व्यवस्थेति त्वम् । एतेन “कार्तिके नवमी शु्धा माघ- 
मासे च पूर्णिमा । इति ब्रृदृघ्नारदीय व्याख्यातम् । निभूरलवोक्तिनीरदीयाज्ञानकृता ¦ 
अव श्राद्धयुक्तं मात्स्ये- कृतं श्राद्धं विधानेन मन्वादि युगादिषु । हायनानि द्विसादसं 
पिदरणां तृषिदं मवेत् ॥ इति भारतेऽपि- या मन्वाद्या युगाद्याश्च तिथयस्तासु मा- 
नवः। साला हुता च दत्वा च जप्वानन्तफटठं ठमेत् ॥ इति । श्राद्धेऽपि पूर्व्या 
पनी आराह्या । पूर्वाह्ने त॒ सदा कायाः शङ्का मसुयुगादयः । दैवे कर्मणि प््यि च कृष्णे 
चेवापराक्लिकाः ॥' इति पाद्योक्तेः । र शुष्के दे तथा कृष्णे युगादी कवयो विदुः । 
रुद्धे पोवीलिके ग्राह्य कृष्णे चैवापरक्िकेि ॥" इति हेमाद्रौ नारदीयवचनाच । 
दीपिकापि-अथो मन्वादियुगादिकर्मतिथयः पू्ौह्िकाः स्युः सिते विज्ञेया अपरा्लिकाश्च 
बहुटे । इति । स्खव्य्थसारेऽपि-युगादिमन्वादिधाद्धेषु शुङ्पक्षे उदयव्यापिनी 
तिथिग्रह्ा, कृष्णपक्षऽपराह्ृव्यापिनीः इति । दिवोदासीये गोभिलः-षशाखस 
तृतीयां यः पूर्वैविद्धां करोति वै । ह्यं ॑देवा न ग्रहणन्ति कव्यं च पितरस्तथा ।॥' इति । 
गोविन्दार्णवेऽप्येवम् । तेनेये पूर्वाह्नव्यापिनी । दिनदये तत्वे पैवेति धर्म॑ततविदो 
देमाद्यादयः । अनन्त मटृस्तु-सवैधृतिन्यैतीपातो युगमन्वादयस्तथा । स॒न्मुखा उप- 
वासे स्युदानादावन्तिमाः स्पृताः ॥" इ्याह । दानादाविति श्राद्धसंग्रहः । उपवासस्तवगर 
वक्ष्यते । हेमाद्राबप्येवम् । माधवस्तु व्यतीपातः भाद्धेऽपरा्व्यापी ग्राह्य इलाह । 
स्श्र्यर्थसारे त॒ डतपकाट्योगीद्युक्तम् । यत्त॒ माकेण्डेयः-शुङ्कपक्षस पूर्वाह्णे श्राद्धं 
कुयाद्रिचक्षणः । कृष्णपक्षापराह्ं हि रोदिणं तु न॒ रङ्गयेत् ॥' रोहिणोनवमो मुहूत; । 
अत्र शुङृपक्षयुगादिभाद्ं पूर्वाह्ने काथमिति शूलपाणिः । निर्णयाखतादयस्तु काला- 
दरोऽमाश्राद्धमपराहिंकसुक्खा-“एष मन्वन्तरादीनां युगादीनां विनिर्णयः ।' इत्युक्तवत् 
द्रे शुके" इयादिवचनं विष्णुपूजनविषयम् । श्रद्धे त्वापरालिक्येवेति व्यवस्थां जगदुः । सेयं 
पूरपोक्तानेकवचोविरोधात् पूर्वाह्न दैविकं कुर्यात्" इत्यादिवचनादेव सिद्धे वचनवैय- 
भ्यौ खाच्छन्यविरसितमात्रमिद्युेक्षणीया । किंच कारादशेक्तिन्योयसरखा वोमूञ 
वा १ नाश्यः । युगादिश्राद्धसामाश्राद्धविकृतित्वेन न्यायतोऽपराह्छव्या्तावपि वचनेन तख 
वाधात् । नान्त्यः । अतिदेशादवापराहमापेर्वचनवेयर््यात् । “अप्राप्ते शाल्रमर्थवत्" इति 
न्यायात् । तेन यदि कालादशेक्तिः कथचिष्छरद्धाजाब्येन समाधित्सा, तरिं न्यायप्रा्क- 
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[दिविषयत्वेन (४ 

ष्णपक्षयुग सा व्यवखापनीयेति दिक् । पूर्वाहनसतर द्वेधाभक्तदिनपू्वाः । 
दवेषामक्तदिनांशकोऽत्र गदितः ग्र्ञापराह्णोः इति दीपिकोक्ते : । माधवादयोऽप्येवम् | 

अत्र विरेषो हेमाद्रौ भविष्ये-वेदाखे शुह्पक्षे त तृतीयायां तथेव च । गङ्गातोये 
त्रः खात्वा मुच्यते सर्वकिल्विषैः ॥ तस्यां कार्यो यहम यवेर्विष्णु समर्चयेत् । यवान्द्- 
या्विजातिम्यः प्रयतः प्राशयेचवान् ॥ इति । अत्र॒ दानविरेषस्तञ्चैव भविष्ये इमां 
्रकरम्य-उदङ्रम्मान्सकनकान् सान्नान्सर्वरसेः सह । यवगोधूमचणकान्सक्तुदध्योदनं तथा ॥ 
मरेभ्मिकै सर्ममेवा् ससं दाने प्रशस्यते ।॥ इति । देवीपुराणेऽपि-^तृतीयायां तु 
वैशाखे रोहिण्यक्षे प्रपूज्य तु । उदकुम्भप्रदानेन शिवलोके महीयते ॥ मच्रस्तु-“एष 
धर्मषटो दत्तो ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः । अस्य प्रदानत्तप्यन्तु पितरोऽपि पितामहाः ॥ गन्धो- 
दकतिठेर्भिश्रं सान्नं कुम्भं पठान्वितम् । पितृम्यः संप्रदास्यामि अक्षय्यमुपतिष्ठतु \#' इति । 
अचर च पिण्डरहितं श्राद्धं कुयीत् । अयनद्वितये शराद्धं विघुवद्वितये तथा । युगादिषु च 
सवासु पिण्डनिर्वपणाह्ते ॥' इति हेमाद्रौ पुलस्यवचनात् । अत्र रात्रिभोजने प्राय- 
धित्तश्ग्विधाने-“रात्रौ सुक्ते वत्सरे त॒ मन्वादिषु युगादिषु । अभिखवृष्टं मच्रं च जपेदशं 
न पातकम् ॥' इति । अपराकै यमः-करृतोपवासाः सटिटं ये युगादिदिनेषु च । दाख - 
न्यन्नादिसदहितं तेषां टोका महोदयाः ।॥' इति । वैशाखे मलमासे सति तत्रैव युगादिः 
कायौ । तथा च हेमाद्रो ऋष्यद्यङ्गः-“दशदरासु नोक्कषश्वतुष्वेपि युगादिषु । उपाकर्मणि 
चोस्सर्गे दयेतदिष्टं वृषादितः।।' इति ! एतद्शदरादिकं वृषादिसंकरमे इष्टम् । “कन्याचन्दरे वृषे 
रवौः इयादिना सौरमासोक्तेरियथेः । काटादर्छऽपि-'अब्दोदकुम्भमन्वादिमहाटय- 
युगादिषु" इति मठमासकर्ववयेषु परिगणनाच । महास्यसब्देन मघात्रयोदद्युव्यत इति भा- 
धवः । स्प्रतिचन्द्रिकायां तु मासद्ये कर्वव्यमिद्युक्तम् । योगादिकं मासिकं च श्राद्ध 

१-- “अमि सृष्टिं मदे जस युध्यतो रभ्वीरिव भवणे सशुरूतयः । इन्द्रो यद्वन्री षमाणो अनध. 
साऽभिनदरुख परिधीरिव त्रितः ॥> इति । (० अ० १ अ० ४) अस्य व्याख्या-“उतयो मरुतः मदे सोम- 
पानेन हर्षे सति अखेन्द्रस्य युध्यतो ब्रत्रेण सह युध्यमानस्य पुरतः । स्वच्ष्टि सरभूतच्रुशिमन्त वत्र अमि आभि. 
सख्येन सखः जग्मुः । [कथंभूताः] रध्वीरिव प्रवणे । यथा गमनस्वभाव आपः निच्चदेरो गच्छन्ति । यत् यदा 
अन्धसा सोमलक्षणेनान्नेन पीतेन दषमाणः भगद्भः सन् वञ्ची वञ्नवानिन्द्रःः बरुस्य संबृण्वतः एतस्संस्तमसुरं 
भिनत् व्यदारयत्, अवधीदिलय्थः । तन्न दष्टान्तः-तितः परिधीनिव ! देवानां हचिरछपनिघषेणाय अचेः 
सकाशादप्सु एकतो द्वितस्ित इति ज्रयः पुरुषा जल्जिरे । तथा च तेत्तिरीयेः समाश्चनातम्-सोऽङ्गारेणाप 
अभ्यपातयत्, तत एकतोऽजायत, ख द्वितीयमभ्यपातयव् ततो द्वितोऽजायत, स ठृतीयमभ्यपातयत् तत- 
श्ितेऽजायतः इति । तन्न उदकपानार्थं भरचृत्तस्य कूपे पतितस्य प्रतिरोधायासुरैः परिधयः परिधायकाः 
कूपस्याच्छादकाः स्थापिताः । तान्यथा सोऽभिनत्तदरत् ।* इति श्रीमत्सायणाचायोणाम् । अनर यत्र 
यत्र मन्नास्तेषामथौश्च निर्दिष्टाः तत्र मन्रनिर्देशप्रयोजनं स्फुटमेव । निरोषतोऽ्थनिर्दैप्रयोजन च जपकाछे 
तत्तन्मन्ना्थन्तानं तावद्वद्यमपेक्षितम् । अन्यथा जपस्य न सम्यक् फरुनिष्पत्तिरिति (तज्नपस्तदर्थं भावनम् 
इति श्रीमत्पतञ्जलिङ्तयोगसूज्रादवगम्बत इति केयम् । ₹--तथा चोक्तं स्कान्दे--“मन्वादौः च 
युगादौ च अहणे चन्द्रसूर्ययोः । ग्यतीपाते वैश्चतो च तत्कारूग्यापिनी क्रिया इति ।. ..  - ̀  

4० {नण चर 
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चाप्रपक्षिकम् 1 मन्वादिकं तेर्थिकं च कु्यान्मासद्रयेऽपि च ।|' इति । अपरपक्ष कृष्णपक्षः, 
न तु महाख्यः । तस्य ततर निषेधात् । मदनरन्नेऽपि मरीचिः-श्रतिमासं मृताहे च शद्ध 
यसतिवत्स्रम् । मन्वादौ च युगादौ च तन्मासोरुभयोरपि ॥' इति । प्रतिवत्सरं क्रियमाणं 
कत्पादिश्राद्धमिति स ए व्याचख्यौ । अत्र श्राद्धाकरणे पायधित्तसुक्तसग्विधाने- 
(यखचावामत्रं च शतवारं तदा जपेत् । युगादयो यदा न्यूनाः कुरते नैव चापि यः ॥" 
इति । जत्र समुद्रल्ानं प्ररस्तम् । तदन्तः रथ्वीचन्द्रोदये सौरपुराणे-धुगादो तु 
नरः स्नाता विधिवहवणोदधौ । गोसहक्चप्रदानस्य इुरकषप्रे पठं हि यत् ॥ ततफटं टमते 
मर्धो भूमिदानस्य च ध्रुवम् ।' इति । अयं निर्णयः सर्वेयुगादिषु बोद्धव्यः ॥ 

इति युगादिनिणेयः ॥ 

यमेव तृतीया परहारामजयन्ती । सा प्रदोषव्यापिनी ग्र्या । तदुक्तं भाग- 
४ दीपिकायां [>> सिते 7यायां 

वाचेन स्कान्द मविष्ययोः- वैशाखस्य सित् पष तृतीयायां पुनर्वसौ । 
निशायाः प्रथमे यामे रामाख्यः समये हरिः ॥ स्वोचगेः षद्वदैयक्ते मिथुने राहुसंध्िते । 
रेणुकायास्तु यो गांदवतीर्णो रिः खयृम् । इति । दिनद्वये तद्रयापा्शतः समव्याप्तो 
च परा, अन्यथा पूर्वैव । तदुक्तं तच्रैव भविष्ये-शुङ्धा तृतीया वैशाखे शुद्धोपोष्या 
दिनद्रये । निश्चायाः पूर्वयामे चेदुत्तरान्यत्र पूर्विका ।` इति ॥ 

५ 4 त्प [ क # ( | ९ 

वैराखशङ्कसपम्यां गङ्गोत्पत्तिः । तदुक्तं पएथ्वीचन्द्रोदये ब्राद्य-विशाखे गुङ्ध- 
सप्तम्यां जह्ना जाहवी पुरा । कोधादयीता पुनस्यक्ता कणेरन्धात्त॒ दक्षिणात् । तां त्त्र 
पूजयेदेवीं गङ्गां गगनमेखलाम् ॥' इति । अर शि्छचारान्मध्याहव्यापिनी ग्राह्या । 
दिनद्वये तद्रयापावव्याप्वेकदेशव्यासनो वा पूर्वौ । युग्मवाक्यात् ॥ 

वैशाखशयृदादस्यां योगविरेषो हेमाद्रौ स्योतिःराखे-“पञ्चाननखो गुरुभूमिपुत्रो 
मेषे रविः स्या्यदि शुङ्कपक्षे । पाञ्चामिधाना करभेण युक्ता तिथिव्य॑तीपात इतीह योगः ॥ 

वैवालञृदाद- असस्तु गोभूमिदिरण्यव्चदानेन सर्वं परदाय पापस् । सुरलमिन्द्- 
श्यां योगविरोषः। त्वमनामयतवं मलयौधिपलयं रमते मनुष्यः ॥ इति । पञ्चाननः=सिंहः, 

पाराभिधाना तिथिःदादशी, करभो-हस्तः ॥ 

१--^"न यस्य द्यावापरथिवी अनु उ्यचो न सिभ्धवो रजसो अन्तमानशुः । नोत शखवृष्टिं मदै अख 
युध्यत एको अन्यचक्रषे विश्वमानुषक् ॥' इति । ८ ऋ० अ० ९ अ० ४ > "यखेन्द्रख व्यचो भ्यापनं 
द्यावाष्रथिवी द्यावाष्रथिष्यो नान्वानक्ाते भरा्ुमसमरथे बभूवतुः तथा रजसोऽन्तरिक्चोकस्य उपरि 
सिन्धवः खन्दनक्षीखा जापः यखेन्द्रसखय तेजसोऽन्तमवसान नानञ्युः न भ्रापुः । उत अपि च सोमपानेन 
मदे हर्षे सति श्वशृष्टं स््ीकृतव्षटि चत्रादिं युध्यतः युध्यमानखाखेन्द्रस्य बलस्यान्तं बृत्रादयो न प्रापुः । 
अतः हे इन्द्र, एकस्त्वं अन्यत् सखञ्यतिरिक्तं विश्वं सवं भूतजातं आनुषङ् अनुषक्तं चक्षे । सकलमपि 
भूतजातं व्वद्धीनमभूदिति भावः । इति । अनेन य एवमपरिभितश्क्तिरीश्वरस्त्वं अस्माकं बिहितकर्मा- 
करणसरूपं दोषं परिहतमपि समथोऽसीति भावोऽवधेयः । 
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्ैराखश्यु्चतुर्दरी ठसिदजयन्ती । सा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या । तदुक्तं 
हेमाद्रौ चसिदपुराणे-षेशखे शुङ्कपक्षे तु चतुरदस्यां निशामुखे । मजन्मसंभवं पुण्यं 
व्रतं पापप्रणाशनम् ॥ वर्षे वर्षे तु कर्तव्यं मम संतुष्टिकारणम् ॥" इति । दिनद्वयेऽपि तदवा- 
्ावंरातःसमव्याप्नो च परा । विषमव्याप्तौ त्धिकव्याक्षिमती । दिनद्वयेऽप्यव्यासतो प्रा । 
परदिने गोणकाठव्याप्तः स्वापूर्वदिने च तदभावात् । यत्तु-“ततो मध्याहवेखायां 
नादौ विमठे जठे ।' इत्युपक्रम्य-“प्रिधाय ततो वासो जतकम समारभेत् ।' इति तथचै- 
वोक्त, तत्संकल्परूपत्रतोपक्रमविषयम् । न खेतावता मध्याहव्यापिनी राद्येति अमितव्यम् । 
पूर्वोक्तवचनविरोधात् । वेशाखश्य चतुर्दस्यां सोमवारेऽनिरक्षके । अवतारो तरसिंहस प्रदो- 
पसमये द्विजाः ॥ इति टोडरानन्दे स्कान्दात् । कूर्मः सिंहो बौद्धकल्की च सायम् 
इति पूर्वक्तपुराणसखचयव चनाचेति केचित् । तत्त्वं तु पूर्ववचसामनाकरतेन निर्मूल- 
तात् , हेमाद्रौ खरसिहपुराणे-“मजन्मसंभवं पुण्यं चरतं पापप्रणारनम् + इत्युपक्रम्य- 
(्वातिनक्षत्रयोगे च शनिवारे तु मद्रतम् । सिद्धयोगस्य संयोगे वणिजे करणे तथा ॥ पुंसां 
सौभाग्ययोगेन रम्यते देवयोगतः । सर्वैरेतेस्तु संयुक्तं हयाकोधिविनारनम् ॥ एतदन्य- 
तरे योगे मिन पापनाशनम् । केवटेऽपि प्रकर्तव्यं मदिने तरतयुत्तमम् ॥ अन्यथा नरकं 
याति यावच्न्द्रदिवाकरौ ॥' हत्युक्त्वा-^ततो मध्याहवेठायां नादौ विमठे जले + 
दइयादिना मध्याह्न एव व्रतविधानाचतुर्ददयुत्तराधवणिजे करणे मध्याहे च स्पष्टं जन्म प्रती- 
यते । संध्यायां जन्म तु काप्युक्तर्मोख्यकृत, तद्वसाज्निणैयश्च हेय एवेति । तथा इय- 
मेव योगविरेषेणातिप्रशस्ता । तदुक्त तचैव-श्वातिनक्ष्रयोगे च शनिवोरे च मद्रतम् । 
सिद्धयोगस्य संयोगे वणिजे करणे तथा ॥ पुंसां सौभाग्ययोगेन ठभ्यते देवयोगतः । एभि- 
येगिर्विनापि खान्मदिनं प्रापनारानम् ॥ सर्वेषामेव वर्णानामधिकारोऽसि मद्रते । मदक्तस्त॒ 
विशेषेण कर्तन्यं मसरायणै; ॥ तथा-शसिहः ख्णमयो देयो मम संतोषकारक; । तथा- 
विज्ञाय मदिनं यस्तु लदवयेत्यापक्रन्नरः । स याति नरकं घोरं यावचन्द्रदिवाकरौ ॥ इदं 
च संयोगण्थक्त्वन्यायेन निलयं काम्ये च । अथात्र विरदोषः-मध्याहे मृद्रोमयतिला- 
मरुकसरानं कृता-“ृसिंह देवदेवेश तव जन्मदिने शुभे । उपवासं करिष्यामि सर्वभोग- 
विवर्जितः ॥” इति मत्रेण संकल्पं कृत्वा आचार्यं वत्वा सायंकाठे-शिमी तु तत्र मन्तिः 
खाप्या रक्षमयास्तथेव च । पठेन वा तदर्धेन तदार्थेन वा पुनः ॥ यथाराक्ति तथा कुयादि्त- 
शाठ्यविवजितः ॥' इत्यक्तम् । नृसिंहमूतिं शक्या छतं सुवणेसिंहं च करकोपरि संपूज्य 
रत्रौ जागरणं कूला प्रातः पुनः संपूज्य--“ृसिंहाच्युत देवेश रशक्ष्मीकान्त जगते । अने- 
नार्चाप्रदानेन सफलाः स्युर्मनोरथाः ॥" इलयाचायीय दच्वा-म्रंशे ये नरा जाता ये 
जनिष्यन्ति चापरे । तांस््वयुद्धर देवेश दुसरादवसागरात् ॥ परातकारणैवमग्नसय व्याधिदुः- 
ाम्बुवारिभिः । तीतरैशच .प्रिमतस् महादुःखगतस्य मे ॥ करावलम्बनं देहि सेष््ायिन् 
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जगत्पते । श्रीनृसिंह रमाकान्त भक्तानां भयनाशन ॥ श्रीराम्बुनिधिवासिंस्स्वं चक्रपाणे 
जनार्दन । अतेनानेन देवेश भुक्तिसुक्तिप्रदो भव ॥ इति प्रार्थयेदिति संक्षेपः ॥ 

वैराखपोर्णमास्यां विदोषोऽपरार्फै जावालिनोक्तः-शश्रतात्रसुदकुम्भं च 
वैशाख्यां च विरेषतः । निर्दिश्य धर्मराजाय मोदानफटमाभ्चयात् ॥ युवर्णतिरुयुक्तैस्त 
ब्राह्मणान्सप्त प्च च । तर्पवेदुदपत्रस्तु ब्रह्मलयं व्यपोहति ।" इति । उदङ्ुम्भदानमच्र- 
स्वक्ष्यतृतीयाप्रकरणे उक्तः । भविष्येऽपि-वेशसखी कार्तिकी माघी तिथयोऽतीव 
पूजिताः । स्लानदानविदीनास्ता न नेयाः पाण्डुनन्दन ॥' अत्र कृष्णाजिनदाने कार्यम् । 
तथा च विष्णुः-रष्णाजिने तिखान्करष्णान्हिरण्यं मधुसर्पिषी । ददाति यस्तु विप्राय सप 
तरति दुष्कृतम् ।" इति ॥ ू 
+ रीरामकृष्णभह्ृसरिसूकमलाकरभङ्छृते काठनिणेयसिन्धौ 

वराखमासः; समात्रः॥ 

धरषसंक्रान्तौ पूवीः षोड घटिकाः पुण्यकाठः । रत्रौ संक्रमे सति मगेवोक्तम् ॥ 
व्येष्टङ्ङ्कत्रतीयाथां रम्मावतसुक्तं माधवीये मविष्ये-“भद्र ऊुरष्व यत्तेन 
रम्भाख्यं बतमुत्तमम् । व्येष्ठरु्कततीयायां साता नियमतरपरा ।° इति । सा पूर्वविद्धा 
ग्राह्या । श्वह्तपा तथा रम्भा सावित्री वय्पैतृकी । कृष्णाष्टमी च भूता च कर्तव्या संमुखी 
तिथिः ॥" इति स्कान्दोक्तेः ॥ 

ज्येष्ट्कददामी दराहरा । तदुक्तं देमा्रो जाद्ये-च्येष्टे मासि सिते पक्षे 
दशमी हस्तसंयुता । दरे दश्च पापानि तस्माद्रा स्मृता ॥' इति । बाराहेऽपि- "दशमी 
शुक्पक्षे तु ज्येष्ठे मासि कुजेऽहनि । अवतीणी यतः सर्गात् हस्तक्ष च स्रा ॥ दते 
ददापापानि तस्मादसहरा स्थता ॥' इति । स्कान्दे तु दशयोगा उक्ताः । ये 
मासि सिते पक्षे दसम्यां बुघदस्तयोः । व्यतीपाते गरानन्दे कन्याचन्द्रे वषे रवौ ॥ दश- 
योगे नरः खात्वा सर्वपपेः प्रमुच्यते ॥' इति । अत्र ॒बुधभोमयोः कल्पभेदेन व्यवस्था । 
द्यं च यत्रैव योगवाहूुस्यं सैव ग्राह्या । योगाधिक्ये फकधिक्यात् । व्येष्टे मलमासे सति 
तत्रैव दहरा काय, न तु शदे । दशहरा नोत्कषश्वतुर्ष्वपि युगादिषु ।' इति देमाद्रौ 
ऋष्यश्युज्ञोक्तेः । तथा स्कान्दे-यां कांवित्सरितं प्राप्य दचादर्ष्य तिटोदकम् । 
मुच्यते दभः पैः स महापातकोपमेः ॥' अत्र विरोषः कारीखण्डे-“उयेष्टे मासि 
सिते पृक्षे प्राप्य प्रतिपदं तिथिम् । दशाश्मेधके साला रुच्यते सर्वपातकैः ॥ एवं सीस 
तिथिषु कमसरायी नरोत्तमः । आ शुङ्कपक्षदशमीं प्रतिजन्माधसुत्स॒जेत् ॥' तथा-ठिद्ग 
दशाश्वमेधेशं ट्र दशहरातिथो । दशजन्मार्जितैः पपैस्यज्यते नात्र संशयः ॥' तथा 
भविष्योत्तरकारीखण्डयोः- निशायां जागरं क्रुत्वा ससुपोष्य च भक्तितः । पुष्ै- 

9--अत्र नृसिहजयन्तीनवरात्रादिविस्तरस्त--“षष्टयामारम्भणं कार्थ चतुदैश्यां समापनम् । नवरा्न- 
मिति भोक्त चृरसिहस्य रमेरितुः ॥° इल्यादिमहोदधिग्रन्थादवसेयः । २--चरृहत्तपा=श्रावणक्रष्णद्धितीया, 
साविन्नी=तद्रतसंबन्धिपूर्णेमा, बटयेकृकी=तद्रतसंबन्भ्यमावस्या, संुखी=सायाह्व््रापिनीति जेयम् । 
&--लयस्लावय्यां ठु छद्धेऽपि कार्येद्युक्तम, 1. 
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गन्धैश्च नैवेचैः फएटेश्च दरसस्यया ॥ तथा दीपै ताम्बुरैः पूजयेच्छृद्धयानितः \ सावा 
भक्टा तु जाहृव्यां दशक्रतवो विधानतः ॥ दसप्रखतिक्रष्णां श तिलन्सर्पिश्च वै जले । 
सक्तुपिण्डन् गुडपिण्डान्दयानच्च दस॒संख्यया ॥ ततो गङ्गातये रम्ये हेप्ना रूप्येण वा तथा । 
गङ्गायाः प्रतिमां करत्वा वक्ष्यमाणखरूपिणीम् ॥ संखाप्य पूजयेद्देवीं तदरभे भ्दापि च । 
अथ तत्राप्यशक्तशयेिखेयिष्ेन वै सुवि ॥ वक्ष्यमाणेन मत्रेण ऊुर्याद्पूजां विशेषतः । 
नारायणं महे च ब्रह्माणं भास्करं तथा ॥ भगीरथं च नृपतिं हिमवन्तं नगेश्वरम् । गन्ध- 
पष्पादिभिः सम्यग्यथारशक्ति प्रपूजयेत् ॥ दरप्रखांस्िखन्दयादशविप्रभ्य एव च । दश- 
प्रथान्यवान्दयादरसंख्या गवीस्था ॥' प्रधः=पोडरपलानि । पठं तु-शुष्टिमात्रं परं 
स्मृतम् इति महार्णवे उक्तम् । 'मत्यकच्छपमण्डूकमकरादिजरेचरान् । हंसकारण्डव- 
ब्रकचक्रणिद्टिभसारसान् ॥ कारयित्वा यथाराक्ति खर्णेन रजतेन वा । तदलमे पिष्मया- 
मभ्यच्यै कुसुमादिभिः ॥ गङ्खायां प्रक्षिपेदाज्यदीपाश्चैव ्रवाहयेत् । पुष्पायः पूजयेदवङ्ा 
मचेणानेन भक्तितः ॥ ~-““ॐ नमः रिवाये नारायण्ये दाहाय गङ्खये नमो नमः" इति 
मच्रं तु यो मर्यो दिने तस्मिन्दिवानिशम् । जपेत्वसदखाणि दशधर्मफठं लमेत् ॥ कारी- 
खण्डे त्वन्यो मच उन्कतः-'नमः रिवय प्रथमं नारायण्ये पदं ततः । दरहराये पद- 
मिति गङ्धाये म्र एष वै ॥ खाहान्तः प्रणवादि भवेद्िशाक्षरो मनुः । पूजा दानं जपो 
होमस्तेनैव मनुना स्मृतम् ॥ इति । अत्र गङ्गास्तोनरपाठमपि दशवारं कुर्यात् । तदुक्तं 

9--तञ स्तो्नपारविंधिश्च विशेषत उक्तो धर्मसिन्धो । यथा-्रह्मोवाच--नमः क्षिवयि 
गङ्काये दिवदाये नमो नमः। नमस्ते खद्ररूपिण्ये शाय ते नमो नमः ॥ नमस्ते विश्वरूपिण्ये बह्यमूरये नमो 
चमः । सर्वैदेवखरूपिण्ये नमो सेषजमूतैये ॥ सर्वस्य सर्वव्याघीनां भिषक्श्रेष्वे नमोऽस्त ते । स्थाणुजङ्गम- 
संभूतविषहश्ये नमो नमः ॥ भोगोपभोगदायिन्ये भोगवये नमो नमः । मन्दाकिन्ये नमस्तेऽस्तु खर्भदाये 
ममः सद्ा ॥ नमसखरोक्य भूषायै जगद्धान्ये नमो नमः । नमस्िश्ुद्धसंस्थये तेजोवलये नमो नमः ॥ नन्दधि 
छिङ्गधारिण्ये नारायण्यै नमो नमः । नमसे विश्वमुख्याये रवये ते नमो नमः ॥ हृदये ते नमस्तेऽस्तु खो 
्रान्ये नमो नमः । नमस्ते विश्वमित्राये नन्दिने ते नमो नमः ॥ पृथ्न्ये शिवाण्ताये च सुवृषायै नमो 
नमः । श्रान्ताय च वरिष्ठायै बरदाये नमो नमः ॥ उखाये सुखदोशश्ये च संजीविन्ये नमो नमः । जद्धिष्ठये 
ब्रह्मदायै दुरितध्ये नमो नमः ॥ प्रणतार्तिप्रमञ्िन्ये जगन्मात्रे नमोऽस्तु ते । सवोौपल्मतिपक्षये मज्जये नमो 
नमः ॥ शरणागतदीनारैपरित्राणपरायणे । सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोस्तु ते ॥ निरपाय दुगदच्ये 
दक्षाय ते नमो नमः । परात्परतरे तुभ्यं नमसे मोक्षदे सदा ॥ गङ्गे ममागतो भूया गङ्के मे देवि पृष्ठतः। रद्ध 
मे पाश्वयोरेहि स्यि गङ्गेऽस्तु मे स्थितिः ॥ आदौ त्वमन्ते मध्ये च सरव स्वं गां गते शिवे । त्वमेव मूरभ्रक- 
तिरू्वं हि नासयणः परः ॥ गङ्गे स्वं परमात्मा च रिचस्तुभ्यं नमः रिचे। य इद् पठति स्तोत्रं भक्त्या लियं 
नरोऽपि यः ॥ शणुयात् श्रद्धया युक्तः कायवाइचिनत्तसंभवैः । दशधा संस्थितेर्दषिः सर्वैरेव परयुच्यते ॥ 
सवौन्कामानवामोति रे बद्यणि जीयते । ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशमी हस्रसंयुता ॥ तस्यां दशम्यासेतच 
सतोन्न गङ्ाजखे स्थितः । यः पटेदशङ्कस्वस्तु दरिद्रो वापि चाक्षमः । सोऽपि तत्फख्मामोति गङ्गां संपूज्य 
यल्तः। अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः 1 परदारोपसेवा च कायिक चिषिधं स्तम् । पारुष्यमनृतं 
चेव पेखयुन्यं चापि सर्वशः ॥ असंबद्ध्रखापश्च वाज्यं स्ाचतुर्विघम् । परद्रग्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टविन्त- 
नम् ॥ षित्थाभिनिवेश्षश्च मानसं तरिविधं स्तम् ! एतानि दश पापानि हर खं मम जाहवि ॥ दशपाप 
हरा यस्मात्तस्मा दशहरा स्ता । त्रयश्िदाच्छतं पूवोनू परिद्रनथ पितामहान ॥ उगद्धरयेव संसारान्मन्नेणानेन 
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भविष्ये-^तस्यां दशम्यामेतब्र सोत्र गङ्ञाजठे थितः । यः पटेदरक्खस्त॒ दरिद्र वापि 
चाक्षमः ॥ सोऽपि तत्फटमाभोति गङ्ां संपूज्य यत्तः ॥* इति । स्तोत्र च प्रतिपदादि- 
दूर्रमीपयेन्तं दिनवृद्धिसंख्यया पठनीयमिति रिष्टः । अत्र सर्वोऽपि विस्तरः स्तो्रादि 
च मट्क्रूतनिस्थलीसेतोरवधेयः । विस्तरभीतेस्त॒ न रिख्यते । एवं कुवैतः फटयुक्त 
कारीखण्डे-'एवं कृत्वा विधानेन वित्ताख्यविवर्जितः । उपवासी वक्ष्यमणेर्दश- 
पपिः प्रमुच्यते ॥ स्वन्कामानवाभोति प्रेय ब्रह्मणि टीयते ॥' इति । अस्यां सेतुबन्ध- 
र॒मेश्वरख प्रतिष्ठादिनववाद्विरोषेण पूजा कायौ । तदुक्तं स्कान्दे सेतुमादात्म्ये-्येष् 
मासे सिते पक्ष दशम्यां बुधदस्तयोः । गरानन्दे व्यतीपाते कन्याचन्दरे वषे खौ ॥ दस 
गोग सेतुमध्ये विद्गरूपधरं हरम् । रामो वै धापयामास शिवटिङ्गमनुत्तमम् ॥ इति । 

इति द्दाहरा ॥ 

ऽयेषटशुङेकादरदी निजेता । तत्र निर्जल्युपोष्य व्तरिभ्यो जट्कुम्भान्दयादिति 
निर्णयाश्धते उक्तम् । मदनरले स्कान्दे-्येष्ठे मासि नृपश्रेष्ठ या शुञ्धैकादशी शुभा । 
निजटं ससुपोष्यात्र जल्क्ुम्भान्सद्रकरान् ॥ प्रदाय विप्रमुख्येभ्यो मोदते विष्णुसन्निधौ ॥' 

ज्येष्ठ पौर्णमास्यां साविच्रीवतम् । तदुक्त स्कान्दभविष्यथोः-्येषे मासि 
सिते पक्षे द्वादश्यां रजनीमुखे ॥ इ्युपक्रम्य-्नतं त्रिरा्मुदिश्य दिवायत्रिं थिरा भवेत् ॥' 
इति, अन्तेऽप्युपसंहतम् । व्ये मासि सिते पक्षे पूर्णिमायां तथा बत् । चीरणं पुरा महा- 
भक्तया कथितं ते मया रेप ॥' इति । दाक्षिणालयाग्रेतदेवाद्वियन्ते । एतचामावासा- 
यामप्युक्तं निणयासते भविष्ये-' अमायां च तथा उ्येष्ठे वटमूे महासती । भिरघ्ो- 
पोषिता नारी विधिनानेन पूजयेत् ॥ मदनरन्ने विदं वाक्यम्-'पच्दर्यां तथा च्य 
इति पणवा व्यष्ठपोणमास्यासुक्तम् ! “अशक्तौ तु त्रयोदश्यां नक्तं ुर्याञितेन्द्रिया । 
अयाचितं चतुर्दश्याममायां समुपोषणम् ॥' इति, तत्त॒ पाश्चादया आद्रियन्ते । हेमाद्ि- 
समयोदयोतादिषु तु माद्रपदपूिमयामुक्तम्, तत्तु नेदानीं प्रचरति । गोडास्तु- 
मेषे वा वृषभे वापि सावित्रीं तां विनिर्दिशेत् । ययेष्ठञुञकचतुरदश्यां सावित्रीमर्च॑यन्ति 
याः ॥ वटमूले सोपवासा न ता वैधव्यमाभरुयुः ॥° इति पराशरोक्तेश्तुर्दस्यां प्रदोषे रतम् । 
दिनदये तद्वयासो पेवेयाहुः । तज्रिभूरम् । अर पूर्णिमामावाये पूर्वविद्धे ग्राद्ये । “मूत- 
विद्धा न कतेव्या अमावास्या च पूर्णिमा । व्जैयिता नरश्रेष्ठ साविघरीव्रतुत्तमम् ॥" इति 
पूजिता ॥ नमो भगवलये दशपापहराये गङ्गाये नारायण्ये रेवद रिवाये दक्षायै अश्ताये विश्वरूपिण्यै 
नन्दिन्ये ते नमो नसः ॥ सितमकरनिषण्णां श्रवणा तिने करशटतकरशोदयत्सोदपरामलभीष्टाम् । विधि- 
इरिहररूपां सेन्दुकोरीरज्टां कङितसितदुद्खं जाह्नवीं त नमामि ॥ आदावादिपितामहस्य निगमव्यापा- 
रपात्रे जरु पश्चासञ्चगशायिनो भगवतः पादोदकं पावनम् । भूयः शम्भुजटाविभूषणमणिज॑हो मैदर्षरिय 
देवी कटमषनारिनी भगवती भागीरथी द्यते ॥ गङ्गा गङ्गेति यो बरुयाच्योजनानां शतेरपि । सुच्यते सर्व- 
पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥* इति ॥ 

१--“जअगेषठङष्णचतुदंदयाम्” इति सुदितपारस्तूपेक्ष्य एव, प्राचीनादुर्चाद्यसंमतत्वादसमी चीनस्वाच्च । 
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ब्रह्मवेवर्तात् । स्कान्देऽपि-“भूतविद्धा सिनीवाटी न तु तत्र त्रतं चरेत् 1 वर्जयित्वा 
तु साविध्री्रतं तु शिसिवाहन ।॥' इति । मद नरल्ने बह्यवेवर्तेऽपि-श्रतिपत््रमी भूत- 
सावित्री वटपूर्थिमा । नवमी दशमी चैव नोपोष्याः परसंयुताः ॥' इति । यदा वष्टाद- 
सिका चतुदरी तदा प्रर ग्र्या । पूर्वविद्धेव सावित्रीनते पच्वदररी तिथिः । नाव्योऽ्- 
दश॒ भूतस्य स्युशरेत्त्च परेऽहनि ॥" इति माधवः । वस्तुतस्तु-+भूतोऽष्ादशनाडीमि- 
दूषयद्युत्तरां तिथिम् ।' इयय घ्रतान्तरे सावकादात्वाद्विेषमरवृत्तपरवविद्धाविधायकवच 
तख बाधादष्टादरनाडीवेषेऽपि पूवैवेययं पन्थाः साधुः । अत्र पूर्णिमातुरोधेनैव यथा 
तिरात्रिसंपत्तिर्भवति तथा ्रयोदश्यादि ग्राह्यम् । तस्याः प्रधानत्वात् । अयं तिर्णयोऽमायामपिं 
लेयः । पारणं तु पूर्णिमान्ते कायम् | 
अच खीव्रतेषु विदोषः पस्मिषायायुक्तः । अत्र विरोषो भविष्ये-"गृहीता 

वाटुकां पातर प्रथमावां युधिष्ठिर । ततो वशमये पत्रे वश्चयुग्मेन वेते ॥ सावित्रीप्रतिमां 
क्यात्सोवर्णी वापि मन्मयीम् । साथ सलयवता साध्वीं फट्नेबेदीपकैः ॥ रजन्या कण्ठ- 
"० स ७, पूजयेदिति ~ अ 4 सूते शुभैः ऊङमकेदरेः ॥' पूजयेदिति शेषः । रजनी दद्र । कण्ठसूत्रं -सौभाग्यतन्तुः । 

'साविन्याख्यानकं वापि वाचयीत द्विजोत्तमः । रात्रो जागरणं कृता प्रभते विमटे ततः । 
तामपि ब्रह्मणे दत्वा प्रणिपल क्षमापयेत् ॥ इति । मच्रस्तु-सावित्रीयं मया दत्ता सदहि- 
रण्या महासती । ब्रह्मणः प्रीणनार्थाय ब्राह्मण प्रतिगृह्यताम् ॥ व्रतेनानेन राजेनद्र वैधव्यं 
नाञ्ुयात्रचित् ॥' इति ॥ 

ज्येष्ठ पौर्णमास्यां विदोष आदिल्यपुराणे-्येष्े मासि तिठन्द्ादोर्णमाणां 
विरेषतः। अश्वमेधस्य यत्पुण्यं तसाभोति न संखयः।॥' विष्णुरपि-्येष्ठी व्येष्ठायुता चेत्खा- 
तस्यां छत्रोपानठदानेन नरो नरपिपलमाभोति' इति । हेमाद्रौ ज्योतिषे-एनद्रे गुरः 
ररी चैव प्राजापले रविस्तथा । पूर्णिमा ज्येष्ठमासख महाच्येष्ठी प्रकीर्तिता ॥' इति । इयं 
मन्वादिरपि । सा पौविकी आर्या । विरेषस्तु चैत्रे उक्तः । तथाऽपराके वामनपुराणे- 
“उदकुम्भाग्बुदानं च ताठवृन्तं सचन्दनम् । निविक्रमखय प्रीय दातव्यं व्येष्ठमासि तु ।' इति ॥ 

इति कमखाकरभङ्कृते निणेयसिन्धो ज्येष्ठमासः समाप्तः ॥ 

मिधुनसंकान्तौ परः षोड षटिकाः पुण्यकाटः । रात्रौ तु प्रगेवोक्तम् ॥ 
आषादशुहृदवितीयायां रथोत्सवः । तदुक्तं तिथितत्तवे स्कान्दे-“आषाद्य सिते पक्षे 
द्वितीया पुष्यसंयुता । तखां स्थे समारोप्य रामं वै भद्रया सह ॥ यात्रोत्सवं प्रवलीथ 
प्रणयेत् दिजान्बहुन् ॥' तथा-ऋक्षाभावे तिथौ कायौ त्रा सा प्रीतये मम ॥" आषाढ- 
गुदम पोणैमासी च मन्वादिः । सा च पूीहुव्यापिनी ग्राद्येति पागुक्तम् । आषाढ- 
गुञ्द्रादश्यामनराधायोगरदहितायां पारणं इयात् । तदुक्तं भविष्ये-"आभाकापितपक्षेषु 
मत्रभ्रवणेवती । संगमे न हि भोक्तव्यं द्रादश्च द्वादशी ॥ आषाढमाद्रपद- 
तायि ायााननणणनाणाभानययः 

१.“ यात्रासौ मम पुण्यदा" इति पाठः । 
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कार्तिकशुङ्कदादशीष्वलुराधाश्रवणरेवतीयोगे पारणं न यादिति । अत्र यद्यप्येतावदे- 
वोक्तं तथाप्यनुराधाप्रथमपाद एव व्यैः । तदुक्तं॑विष्णुधर्मै-भेत्रायपादे खपि- 
तीह विष्णुः पष्णान्यपादे प्रतिबोधमेति । श्चुतेश्च मध्ये परिवितमेति सुश्िप्रबोधपसितैनमेव 
वर्ज्यम् ।' इति । वस्तुतस्तु पूर्व॑वचनमिदं च निमटमेव ॥ 

ञत्रैव विष्णुद्रायनोत्सव उन्तते हेमाद्रौ नाद्य-'एकादश्यां त॒ शुङ्ायामाषाे 
भगवान्हटि । सुजङ्गशयने रेते क्चीराणैवजठे सदा ॥ इति । कल्पतरौ यमः-श्वीरान्धौ 
शेषपयैङ्गे आषाव्यां संविशेद्धरि । निद्रां यजति कार्तिक्यां तयोः संपूजयेत्सदा ॥ ब्ह्य- 
हयादिकं पापं क्षिप्रमेव व्यपोहति । हिसासमकैस्त॒ किं तख यज्ञैः कायं महात्मनः ॥ 
्रस्वापे च प्रबोधे च पूनितो येन केदावः ॥' टोडरानन्देऽपि स्कान्दे-“अषादशङधैका- 
दद्यां छु्यांखभमदोत्सवम् ॥ अर्यं॑द्ादश्यामप्युक्तः 'आभाकासितपक्षेषु मेत्रश्रवणरेवती । 
आदिमध्यावसानेषु प्रखापावर्वनोत्सवाः ॥ निशि खापो दिवोत्थानं संध्यायां परणिै- 
नस् । अन्यत्र पादयोगेऽपि द्वादद्यामेव कारयेत् ॥ आभाकायेषु मासेषु मिथुने माध- 
षस च । द्वादश्यां ञुह्कपक्षे च प्रखापावर्तनोत्सवाः ॥' इति मविष्योक्तेः । ् वादस्यां 
संधिसमये तक्षत्राणामसंमवे । आभाकापितपक्षषु श्यनावतैनादिकम् ॥ इति वाराहोे- 
तेश्च । दादस्यामिटत्रापि पारणाऽ्होमात्रं विवक्षितम् । "पारणाहे पूर्वरात्रे षण्यदीन्वाद्- 
यन्युहुः ।' इति रामाचंनचन्द्रिकोक्तेः । तरैकादसीद्रादस्योर्देसमेदेन ग्यवस्था । 
अस्य मलमासे इदं च मटमासे न कार्यम् । ईशानस्य बलिर्विष्णोः शयने परसितनम् । 
निषेधः। इति काटादर निषेधात् । यदपि-एकादर्यां तु॒गहीयात्संकरान्तो 

कर्कटस्य वा । आषाढ्यां वा नरो भक्तया चातुमीसखवरतक्रियाम् ।' इति हेमाद्रौ जद्य- 
वेवते तदपि मरुमासेऽसति द्रष्टव्यम् । ममिथुनखो यदा भावुरमावास्यादरयं स्परत् । 
हिरषाढः स विज्ञेयो विष्णुः खपिति कर्कटे ॥ इति तनैव मोहचृरोत्तरोक्तेः ॥ 

अत्रैव चातुमांस्यव्रतारम्भ उक्तो भारते-“आषाडे तु सिते पक्ष एकादश्यासुपो- 
धितः । चातुमीसखव्रतं कुयायक्किचित्नियतो नरः 1" इति । अस्य नियतं तत्रवोक्तम्- 
"वार्षिकांश्चतुरो मासान्वाहयेत्केनचिन्नरः । ततेन नो चेदाप्रोति किल्बिषं वत्सरोद्धवम् ॥ 
असंभवे तुखाकऽपि कतेव्यं तसयल्तः । इति । तेनाषाद्शुङ्कैकादश्यां द्वादद्यां पौरणै- 
मस्यां वारम्भः । समापिस्तु कार्तिकशुृद्ादद्यामेव । तदुक्तं हेमाद्रौ मारते-^्वतुधी 
गृह्य वे चीणं चातुमौखतते नरः । कार्तिके शु्ृयक्षे तु दद्यां तत्संमाप्येत् ॥' इति । 
अस्यारम्भः शुक्रास्तादावपि कथः । न शरावं न मौढ्यं च शुक्रगर्वोनि वा तिथेः । 
सण्डतवं चिन्तयेदादो चातुरमास्यविधो नरः ॥" इति हेमाद्रौ ब्रद्धगाग्याक्तेः । इदं च 

9--अन्र केचित् निषिद्धस्यास्तादेः सामान्यतः प्रतिप्रसवे गोरवाद्धितीयारम्भपरस्वमिय्थैः । वस्तुतस्तु 
धर्षमेदेऽपि चतेक्ये मानाभावात् सर्वोऽपि प्रथमारम्म एवेति युक्तम् । अत एव शरदं च-- इत्यादिपाले 
बहुषु युसतकैषु न इर्यते । 
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द्वितीयायारम्भविषयम् । प्रथमारम्भस्तु न ॒भवयेव । आसौचमष्येऽपि द्वितीयाचारम्भो 
भवति । अडुचिवो शुचिवौपि यदि खी यदि वा पुमान् । ् रतमेतन्नरः करत्वा मुच्यते सर्ष- 
पातकैः ।॥' इति भागेवाचेनदीपिकायां स्कान्दोक्तेः । 'आरब्ये सूतक न सखाद्- 
नार्धे तु सूतकम् ।' इति विष्णुवचनाच । यत्तु-'असंकरान्त तथा मासं दैवे फियि 
च कमणि _। मठमासमशोच च वर्जयेन्मतिमान्नर. ॥ इति हेमाद्रौ चात्माखत्रत- 
मकरणे भविष्यवचन, तत् पूषाुमच्रणमन्रवदसवद्ध मध्ये पठितिमिति ज्ञेयम् । अन्यथा 
पित्यस्य पूर्वोक्तख विवाहादेश्च चातुमौखव्रते कः प्रसङ्गः? प्करणनिवेरोऽपि वा प्रथमा- 
रम्भविषय ज्ञेयम् । केचित्तु प्रतिवर्ष चातु्माखव्रतमयोगाणां भिन्नतादासोचादिपाते 
दवितीयादिप्ियोगो न मवलेवेलाहुः । तन्न । भ्रतिवर्ष च यः कुयौदेव वै सस्मरन् हरम् । 
देहान्तेऽतिमरदीेन विमानेनारकवर्चसा ॥ मोदते विष्णुरोकेऽसौ यावदाभूतसंघ्वम् ॥' 
इति हेमाद्रौ मविष्यवचनादिलयासतां विस्तरः । 

इद च रिवभक्तादिभिरपि कायैम् । शिवे वा भक्तिसंयक्तो भानो वा गणनायके । 
कृतवा ब्रतख नियम यथोक्तफलमाग्भवेत् ॥ इति ब्रह्मयैवर्तात् । जतग्रहणप्रका- 
रस्तु हेमाद्रौ मविष्ये-मदापूजां ततः कुयीदेवदेवख चक्रिणः । जातीकुसुममाला- 
मिमवरेणानेन पूजयेत् ॥ “ते खयि जगन्नाथे जगत्सु भवेदिदम् । विबुद्धे च विहुध्येत 
प्रसन्नो मे भवाच्युत ॥” एवं तां प्रतिमां विष्णोः पूजयिला खयं नरः। प्रमषेताग्रतो 
विष्णोः कताजलिुटस्तथा ॥ चतुरो वार्षिकान्मासान् देवखोत्थापनावधि । इम क्षयि 
नियमं निर्वि ऊरु मेऽच्युत ॥ इदं रतं मया देव ग्रहीत पुरतस्तव । निर्विघ्न सिद्धिमायात 
प्रसादात्तव केराव ॥ गृहीतेऽस्मन््रते देव पञत्वं यदि मे भवेत्। तदा भवतु संपूर्णं लल 
सादाजनादन ॥ गहीतेऽस्मिन्नते देव यदपूरणे गतो ह्म् । तन्मे भवतु सपूरणं लसर- 
सादाजनादंन ॥' इति । 

तत्र भागेवाचैनदीपिकाथां दरसिंहपरिचर्यायां च भविष्ये-श्रावणे 
बजेयेच्छाकं दधि भाद्रपदे तथा । दुगधमाश्चयुजे मासि कार्तिके द्विदर लजेत् ॥ इति । 

चातुमास्यकल्पे चत्वार्येतानि चतुरा वृणि चादुमौखे नियमाः स्कान्देऽपि र्पे-' निलयानि चतुराशर्मव्णि- 
ाक्नताद च । नाम् । प्रथमे मासि कर्तव्यं निदं साकनतं नैः ॥ द्वितीये मासि कर्तव्यं 

दधिन्रतमनुत्तमम् । पयो्रतं तृतीये तु चतुर्थेऽपि निशामय ॥ द्विदलं बहुवीजं च ृन्ताकं 
च ॒विवजयेत् । निलान्येतानि क्िन्द्र॒ बतान्याहूर्मनीषिणः ॥ जम्बीर राजमाष 
मूककं रक्तमूलकम् । कृष्माण्डं चेक्षुदण्डं च॒ चातुमीखे लनेदुधः ॥ तथा- 

१--देव  $देव विवादा! र पवाडनन्नेति- दरपन प्न च । र--पूषानुमन्रणेति--द्रोपू्णमासमरकरणे “पूष्णोऽह देव प्रजया पद्युभिश्च 
जनिषीय” इति पूषानुमश्रणमन्नः पदितोऽपि स तत्र॒ न ॒बिनियुज्यते, वत्र तदहेवताविरहेण भकरणस 
दौर्बल्यात् निनियोज्यस्वरूपसामथ्यैमनपेक्ष्य बिनियोगाभावाद् । अत. स पूषयारो नेत्य इति. कव 
३--चातुमास्यवते देवमिति मत्वाह-प्रकरणेति । 

११ निर सिर 
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विशेषाददरीं धारं कूष्माण्डं तिन्तिणीं यजेत् । जीणधाघ्रीफठ राद्यं कथेचिक्का- 
यशोधनम् ॥ इति तीथेसौख्ये स्कान्दे-'वार्षिकांश्चतुरे मासान्रसुपते वै जनादैने । 
मचखद्रादिसायनं वर्जयेद्क्तिमान्नरः ॥ अनृतो वजयेद्धायां मांसं मधु परोदनम् । पयोलं 
मूकं चेव वृन्ताकं च न भक्षयेत् ।॥ अभक्ष्यं वजयेदूरान्मसूरं सितसषैपम् । राजमाषनन्कु- 
रित्थां श्च आश्युधान्यं च संयजेत् ॥ शाकं दपि परयो माषान् श्रावणादिषु सलयजेत् ॥: 
अत्र यजेदिति वर्जनसंकल्परूपः पैदासो जेयः बतोपक्रमात् । अत्र केचित्-शाकाख्यं 
पत्रपुष्पादि' इत्यमरकोशास्य शाक्यतेऽरितुमनेनेति शाकः" इति क्षीरखामिना 
व्याख्यानात् व्यज्ञनमात्रस्य निषेधमाचक्षते । अन्ये तु शाकराब्दस्य पत्रादिदसविधद्ाके 
योगरूढत्वात् योगाच्च रुढे्वैटीयस्तात् सूपादीनामपि यागपत्तेश्च तत् पत्याचक्चते । तेन 
मूठपत्रकरीराग्रफरकाण्डापिरूढकाः । खक् पुष्यं कवचं चेति शाकं दशविधं स्मृतम् ॥ 
इति क्षीरख्वाभिनोक्तखय शाकस्य निषेध इति । अषिरूढकाः=अङ्कराः । वस्व॒तस्तु- 
तत्तत्कालोद्धवाः साका वर्जनीयाः प्रयलतः । बहूुबीजमवीजं च विकारि च विवजयेत्।¢ इति 
भविष्यवचनात्तत्काटोयन्नानां दशविधद्चाकानां निषेधः । तत्र तत्कारोद्धवजातीयलं 
विवक्षितम् । तेनातपादिशोषितानां वर्षान्तयोद्धवानामपि निषेधः । अत्र तकाटो 
द्वत्वमात्रं विवक्षितं, न तु तन्मा्रकारोद्धवतं, गोरवात् । तेनान्यकारोद्धवानां 
तत्कालोद्धवानां च बिम्बादीनां निषेधः। अत्र तत्तत्कारोद्धवा इति वीप्सावश्चाव्खख- 
कालोद्धवानां सर्वषां निषेध इति निष्करषैः । बहुबीजमिलनेकवीजमिति केचित् । इतरा- 
वयवापिक्षया बीजावयवा यत्र बहवस्तदिखन्ये । अबीजं=कदलादि । वस्तुतस्तु इदं 
महानिबन्धेष्वभावान्निमूटमेव । आचारप्रदीपे-वृन्ताकं च कलिङ्गं च बित्वोटुम्बरमिः 
सयः । उदरे यख जीयनिति तख द्रतयो हरिः ॥ तथापरार्के देवलः-ब्रह्मचयं 
तथा शोचं सलमामिषवर्जनम् । ततेष्वेतानि चतवारि वरिषठानीति निश्चयः ॥ 

आभिषाणि चोक्तानि रामाचनचन्द्रिकायां पाद्य-श्राण्यङ्गचूणं चममाम्ब 
जम्बीरं बीजपूरकम् । अयज्ञरिष्टमापादि यदिष्णोरनिवेदितम् । दग्धमन्नं मसूरं च मासं 
चेलष्टधामिषम् । रुच्यं तत्तदेशटम्यं सुपे देवे विवर्जयेत् ॥' पाद्ये का्तिकमाहाल्म्ये- 
गोच्छागीमहिषीदुग्धादन्यद्धग्धादि चामिषम् । धान्यं मसूरिकाः ग्रोक्ता अन्नं पयषितं तथा ॥ 
द्विजक्रीता रसाः सर्वे वणे मूमिजं तथा । ताम्रपात्रथितं गव्यं जटं पस्वरसंथितम् ॥ 
आत्मां पाचितं चान्नमामिषं तत् स्मृतं बुधैः ॥' तथा-“निष्पावान् शजमाषांश्च मसूरं 
संधितानि च 1 वृन्ताकं च कलिङ्गं च सुपे देवे विवर्जयेत् ॥ संधितानिनखवणशाकादीनि । 

तत्रैव विष्णुधम-“चतुष्वैपीह मासेषु हविष्याशी न पापभाक् ।' हविष्याणि तु 
प्रथवीचन्द्रोदये मविष्ये-“ हैमन्तिक पिताखिन्नं धान्यं युद्धा यवासिखाः । कराय- 

$-- पयुदासो निषेधः, २-ऋचित् “तत्तत्कारोद्धवजातिर्विवक्षिता? इति पाटः ३--भिःखटा 
दग्धान्नम् । ३~--दइत आरभ्य “तिम्बादीनं निषेधः इलयन्तः पाटः कचिन्न पथ्यते । 



कार्तिक्यां दानानि | द्वितीयः परिच्छेद; । ८२ 

कड्कनीवारा वास्तुकं हिरमोचिका ॥ षष्टिका काट्याकं च मूरकं केसुकेतरत् । कन्दः सेन्ध्- 
वसासुद्रे गव्ये च दधिसर्पिषी ॥ पयोऽचद्दतसारं च पनसाम्रहरीतकी । पिप्पटी जीरकं चवं 
नागरङ्धं च तित्तिणी ॥ कदटीख्वरीषात्रीफठन्यगुडमेक्षवम् । अतेठपकं सुनयो हवि- 
ष्याणि प्रचक्षते ।# इति । सिताखिन्नम्--अनष्मपक्षम् । धान्यं =तण्डलादि । केयुकं-केयुता 
इति प्राच्येषु प्रसिद्धः कन्दः, कठायस्तु सतीनकः इलमरः । "वटु" इति प्रसिद्ध 
धान्यम् । मदनरल्रेऽप्येवम् । अगस्व्यसंहितायां देमन्ताद्युक्त्वा-'नारिकिङफठं 
चेव कदटी ख्वटी तथा । ञआम्रमामलकं चेव पनसं च हरीतकी ॥ व्रतान्तरप्रशस्तं च 
हविष्यं मन्वते बुधाः ॥ 

अन्यान्यपि व्रतान्युक्तानि हेमाद्रौ भविष्ये-शी वा नरो वा मद्धक्तो धर्मार्थं सुष्ड- 
व्रतः ॥ गृह्णीयान्नियमनेतान् दन्तधावनपूर्वकान् 1 तेषां फलानि वक्ष्यामि तक्कर्वृणां पथक् 

नरभेदेन भल. पथक् ॥ म॒ुरसरो भवेद्राजन् पुरषो गुडवजेनात् । तेरख वजनाद्राजन् 
विरोषाः । सुन्दराङ्ग: प्रजायते ॥ कटुतंटपरस्लिागाच्छघ्ुनाशः प्रजायते । योगाभ्यासी 

भवे्यस्तु स ब्रह्मपदमाञ्चयात् । ताम्बूलवर्जनाद्धोगी रक्तकण्टश्च जायते ॥ 
धृतलयागाच्च लवण्यं सवेक्षिग्धतःुरभवेत् । शाकपत्रारनाद्वोगी अपकादोऽमटो भवेत् ॥ 
भूमौ प्रसरछायी च विप्रो सुनिवरो भवेत् । एकान्तरोपवासेन ब्रह्मलोके महीयते । 
धारणान्नखरोम्णां च गङ्गाख्लानफठं लभेत् ¦ मोन्रती भवेघस्तु तस्याज्ञाऽस्सकिता मवेत् ॥ 
भूमो भुङ्के सदा यस्तु स पृथिव्याः पतिर्भवेत् । प्रदक्षिणाशतं यस्तु करोति स्तुतिपारकः 
हंसयुक्तविमानेन स च विष्णुपुरं जेत् । अयाचितेन प्रामरोति पुत्रान्धम्यन्विरेषतः ॥ 
पष्ठा्नकाठभोक्ता यः कसपखायी भवेदिति । पर्णेषु यो नरो सुङ्घ छुरकषे्रफरं भेत् ॥ 
गुडवजीं नरो दबातद्धमतं ताञ्जभाजनम् । सहिरण्यं नरश्रेष्ठ टवणस्याप्ययं विधिः ॥ सुपै 

त॒ यो विष्णोः रिवस्याङ्गणमयैयेत् । पवस॒ यो निदं खस्तिकैः पदकैसतथा ॥ 
स॒ याति रुद्रलोकं हि गाणपलयमवा्चयात् 

अथेषां समाप्तौ कार्तिक्यां दानानि । एकभक्तवरते दम्पती संपूज्य धेनुदेया, नक्ते 
वस्चयुगे, एकान्तरोपवासे गः, भूर॒यने शय्या, षष्ठकालभोजने गौः, ब्रीहिगोधूमादियगि 
हैमनीद्यादि, क्रे गोयुग्म, शाकारने गोः पयोव्रते च, दधिमधुधततरतेषु वासो गोश्च, 
ब्रह्मचर्ये खणैमूर्तिः, ताम्बूलत्रते वासोयुगं, मोने धृतङ्कम्भो वखयुगं षण्य च, देवपरे 
रङ्माविकाकरणे धेनुर्हेमपद्यं च, दीपिकात्रते दीपिका वासोयुगं च, भूमिभोजने पर्णभोजने 
च कांखपावं गोश्च, चतुष्पथदीपे गोग्रासे च गोवृषौ, प्रदक्षिणारते वशम्, अयुक्तेषु 
खणं गोश्च इलयादि हेमाद्रौ ज्ञेयम् । तथा च भागेवाचंनदीपिकायां पाद्ये-शायनी- 
बोधिनीमध्ये शमीदवौपमागेके; । भृङ्गराजेन देवांस्तु नाचैयीतं कदाचन् ॥ देमाद्रौ 
पाद्मे-भाषाढादिचतुर्मासानभ्यङ्गं वर्जयेन्नरः । समाप च पुनर्दात्तिरतैखयुतं घटम् ॥ 



८9 निर्णयसिन्धो [ कोकिरत्रतं 

आषाढादिचतुर्मासं वर्जयेग्रखङृन्तनम् । बरन्ताकं गञ्लनं चेव मधु सर्पिधैटान्वितम् ॥ 
कार्तिक्यां तदुनैमं त्राह्मणाय निवेदयेत् ॥' अन्यान्यपि केदाकतैनादिवजैनसंकल्पालु- 
रूपाणि षथ्वीचन्द्रोदये ज्ञेयानि । योडरानन्दे स्कान्दे-'एकान्तरं द्न्तरं वा इरया- 
न्मासोपवासकम् । अनोदनं फलाहार नक्तबतमथापि वा ॥' 

अनैव तघ्स॒द्राधारणसुक्तं रामाचेनचन्द्रिकायां भविष्ये-शशयन्यां चैव 
चोधिन्यां चक्रतीर्थं तथेव च । शङ्खवकरविधानेन वहिपूतो भवेन्नरः ॥" इति । अत्तनू 
तदामो अश्चतेः इति ऋण्बेदात्, स होवाच याज्ञवल्क्यसस्मा्युमानात्महिताय हरि 
भजेत् । युश्वोकमर्वमण्यमिना संदधते इति रातपथश्चुतेः, ्रतदिष्णो अग्जचकर 
सुते जन्माम्भोधीततैवे चर्षणीन्द्राः । मूठे बाहोदैषन्ये पुराणात्त लिङ्गान्यज्गे तप्तायुधान्य- 
पैयन्तः इति सामवेदात् अग्निहोत्रं यथा नियं वेदस्याध्ययनं यथा । ब्राह्मणस्य तथेवेदं 
तप्रुद्रादिधारणम् ॥* इति पद्मपुराणाचेति । श्राद्यणः क्षत्रियो वेदयः शद्धो वा यदि 
वेतरः । शङ्खयकाद्गिततवुस्तुकसीमज्ञरीधरः ॥ गोषीचन्दनटिपाज्ञो खषटशेत्तदधं इतः ॥ 
इति काद्ीखण्डात् । तसकारस्तु रामाचेनचन्द्रिकातो ज्ञेयः 

पृथवीचन्द्रोदढ यादयस्तु-“यस्तु संतपशङ्कादिलिङ्गचिहतद्नरः । स सर्वयातना- 
भोगी चण्डालो जन्मकोणिषु ॥ द्विजं तु तप्रराङ्ादिटिङ्गा्गिततलर्नरः। संभाध्य रोरवं 
याति यावदिन्द्रा्चतुदंश ॥' इति बरृदश्नारदीयोक्तेः । शाङ्खचक्राचङ्कनं च गीतनूया- 
दिकं तथा । एकजातेरयं धर्म न जातु स्याद्विजन्मनः ॥ शङ्खचक्र मृदा यस्तु इुयात्तपाय- 
सेन वा । स अद्रवद्हिः कार्यः सर्वस्माद्विजकर्मेणः ॥ यथा दमानजं काष्ठमनहं सवं 
कमसु । तथा चक्राङ्किता विप्रः सवेक्मसु गर्हितः ॥' तथा-रिवकेदावयोरङ्वज्छखचका- 
दिकाद्िजः । न धारयेत मतिमान्वेदिके वस्मनि थितः ॥' इति विष्ण्वान्वलायनादि 
वचनात् ऋगेदादिश्चुतीनामन्याथेत्वादन्यश्चुतीनां चासच्वाच्चकादिधारणं शूद्रविषयमि- 
त्यूचुः । भूल चोदराथं निषिद्धम्! इति ओधरखामी । यद्यपि निषेधस्य प्रा्िसपिक्षता- 
दिधि विना च तदयोगादुपजीव्यविरोधेन “न तो पशो करोति" इतिवद्विक्पो युक्तस्तथापि 
'एकजातेरयं धर्मः इयनेन विधिवाक्यानाञ्ुपसंदाराद्विजातिनिषेधो निलयाुवाद इति तदा- 
शयः । अत्रे शिष्टाचारं एव संकटपारानिःसरणसरणिरिति संक्षेपः 

आषाढपोणमास्यां कोकिलान्रतसुक्तं हेमाद्रौ भविष्ये-'आषादपौर्णमासां 
तु संभ्याकाठे श्युपयिते । संकत्पयेन्मासमेकं भावणे प्रय दयहम् ॥ स्नानं करिष्ये नियता 

१--इयं शतिुद्राधारिभिः स्वमतपरतया व्याख्याता । अस्या वासवा्थस्तु--^तत् पचित्रे अतक्ततनूः 
पयो्रतादिना असंतक्तगात्रः आमः अपरिपक्रो नाश्चुते न व्यामोतिः इति शभ्रीमतव्सायणाचर्यः चरकसंहिता. 
भाष्ये उक्तः । एवमन्यान्यपि श्रुतिवाक्यानि वस्तुतो भिश्नाथौनि बरादाङृष्य व्याख्यातानि सन्ति | 
सा्ेजनीनं त॒अन्थक्ृदप्यमे वक्ष्यति-- यस्तु संतस्षश्ङ्कादि" इति । २ “अतस्ततनूनं तदामो अश्रुते" 
इदयनत्रल्यतश्चाद्पद्सख इच्छ चान्द्रायणादिपरत्वादिल्यथः ५ 

॥ 1 



श्रावणे करकसकाम्तिः ] द्वितीयः परिच्छे; । ८५ 

ब्रह्मचर्ये यिता सती । भोक्ष्यामि नक्ते मू्ञय्यां कस्ष्यि प्राणिनां दयाम् ॥' इति । घस 
नक्तव्रतलात् सायाहव्यापिनी अद्या । अत्रेव दहिवरायनोत्सव उक्तो हेमाद्रौ 

रिवशयने- वामनपुराणे-पो्णमासयायुमानाथः खपते चर्भसंस्तरे । वैयपरे च 
५५ जटाभारं समुद्रभ्यादिवर्ष्मणा ॥' मदनरवरेऽप्येवम् । इयं च प्रदोषव्यापिनी । 

त्रैव व्यासपूजोक्ता । ततर तिहूं चेत् पैरेवेति संन्यासपद्रतौ । "तिसुहूर्तीधिकं 
ग्राहं पर्व क्षोरणामयोः ।' इति वचनात् ॥ 

इति श्रीरामक्रष्णभट्त्मजदिनकरभद्य॒जकमखाकर्भट्कतेः 
निणीयसिन्धो आषाढः समाप्तः ॥ 

कर्कसं्रान्तौ पूर्वं तिंशदण्डाः पुण्यकालः ! सूर्योदयोत्तरं संक्रमे तु परत एव 
पुण्यम् । रत्र तु निशीथासराक् परतश्च संक्रमेऽपराकेदेमाग्यनन्तमटादिमते पूर्वो 
त्रदिनयोः पच्च नाड्यः पुण्यकाठः, 'धनुमीनावतिक्रम्य कन्यां च मिधुनं तथा । पूर्वापर 
विभागेन रात्रौ संक्रमते रविः ॥ दिनान्ते पच्च नाड्यस्तु तदा पुण्यतमाः स्मरताः । उदः 
वेऽपि तथा पच दैवे फि्यि च कर्मणि ॥ इति स्कान्दोक्तेः । पूर्वापरवरिभागेनेति मकर- 
कर्फभित्रसंक्रान्तिपरम् । वक्ष्यमाणवचोविरोधात्' इत्युक्तं मदनरले । तेनायमर्थः-रत्रो 
पूर्वभागे मकरे उदये पश्च नाञ्यः पुण्यकाटः । रात्रावपरभागे कर्कटे दिनान्ते पज नाद्यः 
पुण्यकाटः । विषुवतोस्तु पूर्वदिने प्चवापरदिने च परेति वाक्यान्तरानुरोषात् । तेन 
देमाद्िमाधवयो; सर्ववचनानां चाविरोषः । माघवमते तु-अधेरत्रे तद्व वा 
संकान्ती दक्षिणायने । पूर्वमेव दिनं आद्यं यावन्नोदयते रविः ॥' इति च्रद्धगा््योक्तेः। 
(मिथुनात्कर्वसंक्रान्तर्यदि स्यादंशुमाटिनः । प्रभाते वा निशीथे वा तदा पुण्यं तु पूर्वैतः ॥' 
इति भविष्योक्ते पूर्वदिन एव पुण्यम् । दाक्षिणालयस्तवेतदेवाद्रियन्ते । अत्र रात्रा- 
वपि ज्ञानादि भवती्युक्तं प्रार् । जत्र दानोपवासादि पूर्वमुक्तम् । तथा कर्के केशादिकर्वनं 
निषिद्धम् । कुम्भे ककैटके वापि कन्यायां का्युके खो ! रोमखण्डं ग्रहस्य पिदृन्मराययते 
य॒मः 1 इति खुमन्तुवचनादिव्युक्तं जीवत्पित्कनिणये य॒रुभिः ॥ 

 भ-आपादेऽधिमासे सति तस्मन्वभे एव ुद्धापाडे कोकरिराबतकरणसंभदायस्तु लिमूः । तथा च 
ब्रतराज्े वाराे-“आषाढो द्वौ यदा सातां कोकिरायास्दार्चनम् । वथा या ङुरते नारी न सा कव्य 
मायात ॥ शयु देवि प्रवक्ष्यामि मनः पौराणिक्यतम् । मरमासे स्वतिक्रान्ते छुद्धाषाडे समागते ॥* 
इव्युकतिस्तु मरूमासे प्राते सति छद्धमास एव बतनिणैयपरा । इति धर्मसिन्धुसाराशरयः। २-संन्या- 
सिना चातुमौस्यावाससंकद्पाङ्गस्वेन क्षोरव्यासपूजादिकः विहितम् । तत्रादौ क्षोरं विधाय द्वादश अचिका- 
सानानि प्राणायामादिनिर्धि च क्त्वा व्यासपूजां र्यात् । पूजान्ते असति प्रतिबन्धे चतुरो वाषिंकान्मा- 
सानिह वसामिः इति मनसा संकरप्य--“अहं तावक्निवत्स्यामि सर्वभूतहिताय चै । भ्रायेण प्रादृषि 
प्राणिसंकुटं वत्मै ददयते ॥ अतस्तेषामहिंसार्थ पश्चान्वे श्चुतिसंश्रयान् । स्थास्यामश्वतुरो मासानत्रैवासति 
बाधके ॥° इति वाचिकसंकद्पं कुयात् । ततो गृहस्थाः प्रतिवु युः-निवसन्तु सुखेनात्र यमिष्यामः 
कृताथैताम् । यथाशक्ि च खुश्रूषां करिष्यामो वयं सुदा ॥° इति विशेषो धर्म सिन्धादु्तः \ अस्मोऽषि 
सविस्तरविधिस्त एवावगन्तव्यः । 

0 



८६ निणयसिन्धौ [ श्रावणे नदीना रजोदोषः 

अर्थ नदीनां रज्ोदोषः । हेमाद्राचनिः-सिंहकर्य्योरमध्ये सर्वां नचो रन- 
खलः । न सानादीनि कर्माणि तासु डुर्वीति मानवः ॥ इदं च श्ुद्रनदीषु । %सिहकर्क- 
वयोमध्ये सवौ नो रजखणाः । तासु स्नानं न कुर्वीत वजैयिता समुद्रगाः ॥ इति 
व्याघ्ोक्तेः । मात्स्ये त्वगस्योदयावधितसुक्तम् ! यावन्नोदेति भगवान् दक्षिणाशाविमू- 
षणः । तावद्रजो महानबः करतोयाः प्रकीर्तिताः ॥* करतोयाअस्पतोयाः । तथा कालया- 
यनः-याः शोषरपगच्छन्ति ग्रीष्मे कुसरितो भुवि ! तास प्रावृषि न सायादपूर्णे दरवा- 
सरे ॥ इदं चापदि । स्तिखंग्रहे-धनुःसहसराण्य्ट तु गतिर्यासां न विधते । न 
ता नदीशब्दवदा गतीस्ताः परिकीर्तिताः ॥' महानदीषु त॒ भषिध्ये उक्तम्-'आदो 
त॒ ककेटे देवि महानयो रजखलाः ! त्रिदिनं च चतुर्थेऽहि शुद्धाः स्युजीहवी यथा ॥ 
सहानव्यञ्च जाद्ये-'गोदावरी भीमरथी तुङ्गभद्रा च वेणिका । तापी पयोष्णी विन्ध्य 

दक्षिणे त॒ प्रकीर्तिताः ॥ भागीरथी नर्मदा च यमुना च सरखती। 
विशोका च विहस्ता च विन्ध्यस्योत्तरसथिताः॥ द्वाददेता महानचो देवरधि- 

षेत्रसंभवाः ॥' मदनरले पुराणान्तरे-महानयो देविका च कावेरी व्लरा तथा । 
रजसा तु प्रदुष्टः स्युः कर्कटादौ व्यहं तृप ॥" काल्यायनः-कर्कटदौ रजोदुष्टा गोमती 
वासरत्रयम् 1 चन्द्रभागा सती सिन्धुः सरयूर्न्मदा तथा ।॥ इदं गङ्गायतिस्किविषयम् । 
“गङ्गा च युना चैव प्रक्षजाता सरखती 1 रजसा नाभिभूयन्ते ये चान्ये नदसंज्ञिताः ॥ 
रोणसिन्धुदिरण्याख्याः कोकलोदितव्ेराः ।! शतद्रुश्च नदाः सप्त पावनाः परिकीर्तिताः ॥ 
इति देवरोक्ते; । यत्ु-श्रथम कर्कटे देवि व्ह गङ्गा रजसखला । इलादि 
वचनं तञ्जाहवीभिन्नगोदावर्यादिगङ्वान्तरपरमिति मदनरले । अन्ये तन्ततरजो- 
विषयम् 1 गङ्खा धर्म॑द्रवः पुण्या यमुना च सरखती । अन्तगीतरजोदोषाः सवौवश्थास् 
चामठाः ।' इति निगमोक्तेः । तीरवासिनां तु रजोदोषो नासि । न तु तत्तीर- 
वासिना इति निगमोकतेः । रजोटुष्टमपि जर गद्खाजट्योगे पावनम् । गङ्गा 
म्भसा समायोगाडषटमप्यम्बु पावनम् + इति मात्स्योक्तेः । नूतनकूपादौ तु योगिथा- 
ज्ञवल्क्यः-'अजा गावो महिष्यश्च ब्राह्मणी च प्रसूतिका । मूमेर्मबोदक चैव दररत्रेण 
शुध्यति ॥" इति । कचित्वदोषमाह व्याघ्रपादः-अमावे कूषवापीनामनपायिपयोभृताम् । 
रजो दु्ेऽपि पयसि ग्रामभोगो न दुष्यति ॥' गौडास्तु-“अन्येनापि सय॒द्धते” इति 
दितीयपादे पाठः 1 तेनोद्धते न दोषः । तथा च “तासु सान नेति प्रागुक्तम्” इसाहः । 
वसि्ठोऽपि-“उपाकर्मणि चो्सर्गे प्ेतसराने तथेव च । चन्द्रसूयग्रहे चैव रजोदोषो न 
विद्यते ॥ इलं विस्तरेण ॥ 

महानद्य | 

१--स्त्र आदिशब्देन तपण-सन्ध्योपासनादीनां अहणमू, तथा चोक्तम्-रजोदुषटेऽम्भसि सान् वर्ज्य 
नचादिषु द्विजैः । कदार्थैत रजस्तेषां सन्ध्योपासिश्च तर्पणम् इति । 



पवित्रारोपणम् | द्वितीयः परिच्छेद | ८७ 

आ्रावणज्युङ्कततीया मधुस्षवाख्या गुर्जरेषु प्रसिद्धा । सा परयुता श्राद्येति दिवो 
दासः । श्रावणञ्ुङ्कचतुथी पूवयुता । भातृविद्धो गणेश्वर इदयादिवचनात् ॥ आवण- 
दुङ्कपश्चमी नागपूजादो परेवेति सामान्यनिणेये उक्तम्। चमत्कार चिन्तामणौ- 

पञ्चमी नागपूजायां कायौ षष्ठीसमन्विता । तसां तु तुषिता नाया इतर 
सचतुर्थिका ॥ इति । श्रावणे पच्चमी शुध सप्रोक्ता नागपच्वमी । तां 

परियज्य पम्यश्चतुर्थीिहिता दिताः ॥° इति मदनरल्नेऽभिधानाच । तेन परेवेति । 
अत्र विशेषो हेमाद्रौ गचविष्ये-श्रावणे मासि प्ञ्वम्ां शुद्धपक्ष नराधिप । दवारखो 
भयतो ठेख्या गोमयेन विषोल्बणाः ॥ पूजयेद्विधिवद्रीर द धिद्वाङ्करेः कुरः । गन्धपुष्पोप- 
हारे बाद्यणानां च तर्पणे. ॥ ये तस्यां पूजयन्तीह नागान् भक्तेपुरःसराः । न तेषां सर्पतो 
वीर भयं मवति ऊुबचित् ॥' इति ॥ आवणद्ु्कद्रादद्यां दधि्तं प्रागुक्तम् । 
तक्रादीनां तनिषेधः । तत्र दपिव्यवहाराभावादिति वक्ष्यते । 

अचरैव विष्णोः पविच्रारेपणसुन्तः हेमाद्रौ विष्णुरदस्ये-्रावणस सिते 
पक्षे कर्कटे दिवाकरे । द्वादश्यां वासुदेवाय पतरि्रारोपण स्प्रतम् ॥ द्वादश्यां श्रावणे 
वापि पञ्वम्यामथवा द्विज । आलुकूल्येषु कर्तव्य पच्वदद्यामथापि वा ॥" इति । दिवे 
तु तत्रैव कालोत्तरे-“आषाढान्ते चतुरद॑श्यां नमस्नमसोस्तथा । अष्टम्यां च चतुर्दश्या 
पक्षयोरमयो; समम् ।॥` इति । अन्यदेवतानां तु वक्ष्यते । अधिवासनं तु दीपिका- 
याभ्-"गोदोहान्तसि कारे पर्वैदुवाऽधिवासनम् ।' इति । गोणकालो रामाचनचन्दि 
कायाम्-“पवित्रारोपण विधच्छरावणे न भवे्यदि । कार्तिक्यवधि सुक्रस्ते कतेन्यमितिं 
नारदः ॥ हैमरोप्यताम्रक्षोमः सूत्रैः कोंसेयपयजैः । उरोः क्रारश्य कापीसेत्रौद्यण्या कर्तितः 
दुभेः ॥ कृता धिगुणित सूत्रं तियुणीञख शोधयेत् । ततरोत्तम पवित्र तु षष्टया सह शतै- 
भिः ॥ सप्त्या सहितं द्वाभ्यां रताभ्यां मध्यमं स्प्रतम् । सारीतिना शतेनेवं कनिष्ठं 
तत्समाचरेत् ॥ साधारणपवित्राणि तिभिः सूत्रैः समाचरेत् । उत्तम तु रात्रस्थि प््वारः- 
दरन्थि मध्यमम् ॥ कनिष्ठ तु पवित्र सखातय्तरिसदढन्थि शोभनम् । षयर््रिशचरं चतुर्विरद्वाद- 
शेति च केचन ॥ चतुर्विशद्वादशष्टाविलेके मुनयो विदु" ॥ हेमाद्रौ विष्णुरहस्ये 
लन्यथोक्तम्-अष्टोत्तरशतं इयाच्तुःपथ्वारदेव वा । सप्तविदयतिरेवाथ ्येष्ठमध्यकनीयसम् ४ 
अधम नाभिमात्रे स्यादस्मात्रं द्वितीयकम् । प्ररम्बतो जानुमातरं प्रतिमायां निगचते ` हिव 
पविच्र तु तचरैव दौवागमे-"एकारीयथवा सूत्रखि्ता व्युक्तया । प्ारता वा 

१--चातमासये मक्ष्यामक्ष्यविचारे द्वितीये मासि कतेग्य' (दधिवतम्-› इलयादिनेल्थे । अस्यामेव 
द्वादश्या मासं तस्य शाकवजंनचतस्य साङ्गताथं “ब्राह्मणाय शाकदान करिष्ये" इति सकरप्यं ह्मण 
सपूज्य-^उपायनमिद् देव बतसपूर्विंहेतवे । शाक तु द्विजवयीय सहिरण्य ददाम्यहम् ॥` इलयादिमन्रेण 
पक्मार्म च श्राक दद्यात् । ततो-षद्धि भाद्रपदे मासि बजैयिष्ये सदा हरे ।` इदयतच्च सकट्पयेत् ( इति 
घमसिन्घुः 1 र-माद्रपदमासनि्णये डुछछद्ाद्श्या दुरधनतविचारे ^एव दभिन्रते न त्च 
निषेध › इत्यादिनेय्थै, ! ३-~-“छुङ्काके" इति पारे खञ्द्वादद्यामिलयभे, । 

नागपञ्चमी । 



८८ निणैयसिन्धौ [ पकित्रविधिः 

कर्तव्यं तुल्यग्न््यन्तराटकम् ॥ द्रादगाहकलमानानि व्यासादष्टङ्कखनि वा । लिङ्गविलार- 
मानानि चतुरङलकानि च ॥' इति ° 

अधिकारिणोऽपि तच्रैव विष्णुरदस्ये-श्रामणः क्षत्रियो वैद्यस्तथा खी शूद्र 
एव च । खधमावखिताः स्वे भक्त्या कुर्युः पत्रित्रकम् ॥ तथा-अतोदेवेति मत्रेण 
द्विजो विष्णो निवेदयेत् । शद्रख मूलमन्रो वा येन वा पूजयेद्धरिम् ।।' एतच नियम् । 
न करोति विधानेन पवित्रारोपणं तु यः। तख सांवत्सरी पूजा निष्फडा मुनिसत्तम ॥ 
तस्मादक्तिसमायुक्तेनरविष्णपरायणैः । वर्षं कपे प्रक्तव्ं पवित्रारोपणं हरः ॥ इति ततर 
वोक्तेः । देवताविरेषे तिथयोऽपि तचरैव-शधवनदश्च रमा गोरी गणेशः सोमराड गुहः । भास्क- 
रश्ण्डिकाम्बा च वासुकिश्च तथर्षयः ॥ चक्रपाणि्नङ्गश्च शिवो बरह्मा तथेव च । प्रति- 
पठममृतिष्वेताः पूज्यासिथिषु देवताः ॥ यथोक्ताः डुङ्क्षे त॒तिथयः श्रावणसख च ॥ 
इति । तथा हेमाद्रौ कारोत्तरे-“्चतुरदस्यामथाषटमयां सर्वसाधारणं त तत्ः । इति । 

तल्मकारस्तु रामाचेनचच्िकायां यथा-ततस्तानि पवित्राणि त्रैणवे प्ट शमे । 
पदि्रविभिः । संखाप्य चितरल्ेण पिधाय पुरतो न्यसेत् ॥ अरलिसंमितां वेणीं कु्या- 

तदुत्रिरता कुशैः ॥ करियाटोपविघाताथं यया विहितं प्रमो ॥ मयेत- 
क्कियते देव तव तुष्ये पित्रकम् ॥ न मे विधो भवेदेव र् नाथ दयां मयि । सर्वथा 
सर्वदा विष्णो मम त्वं परमा गतिः ॥ उपवासेन देव तां तोषयामि जगते । कामक्रो- 
धादयोऽप्येते न मे स्युतरेतातकाः। अचप्रभृति देवेश यावद्वैशेषिकं दिनम् । तावद्रक्षा लया 
काया सवैखाख नमोऽस्तु ते ॥' इति देवं संप्ाथ्य कुम्मं संखाप्य ततर वंशपात्र-“2ॐ४ साव- 
सपर्य याग पविव्रीकरणाय् मो । विष्णुटोकासकित्राय गच्छेह नमोऽस्तु ते ॥' अनेन 
मूेन चावाद्योत्तममध्यमकणिष्िषु विष्णुत्रह्रद्रान्, सत्वरजस्तमांसि, बेदत्रयं, वैनमारायां 
कृतिं चावाह्य त्रिसु ब्रहविष्णुर्रान्, न्थषु-क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, ईशा, 
अपराजिता, मनोन्मनी, जया, भ्रा, सुक्तिभेलयावाद्य संपू्य-अ्संवत्सरक़तार्चायाः 
संपूणैफरदोऽपि यत् । पवित्रारोपणायेतककुर कंधर ते नमः॥ विष्णुतेजोद्धं रम्यं सर्वपातक- 
नाशनम् 1 सरवैकामप्रदं देव तवाङ्गे धारयाम्यहम् ॥ इति देवकरे मङ्गरस्रं बदरा देवं 
संपूज्य निमत्रयेत्-'आम्रितोऽसि देवेश पुराणपुरुषोत्तम । प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि सात्नि्य 
छर केशव ॥ क्षीरोदषिमहानागशषय्यावथितविग्रह । प्रातस्तां पूजयिष्यामि सन्निधौ भव 
ते नमः॥ निवेदयाम्यहं तुभ्यं प्रातरेतसवितरकम् । सर्वथा सर्वदा विष्णो नमस्तेऽस्त 
प्रसीद मे ।)' ततः पुष्पाञ्चठि दत्वा रात्रौ जागरणं यादिति अधिवासनम् । प्रात्निल- 
पूजां कृत्वा गन्पद्वाक्षतयुतं पवित्रमादाय~अदेवदेव नमस्तुभ्यं यहाणेदं पवित्रकम् ! क 

ष न मि पौ 

१--गस्याम्रे-"हेमाग्रौ कालोत्तरे युगधर्म~““क्रेते मणिमयं कार्य तवायं हेमसम्भवम् । पटं 
दवापरे भोक्त कार्पासं तु करौ स्खतम्*-› इलयधिकः पाटो रुभ्यते । २ --वनमारालश्चणम्-*आरभ्य 
सङ्कटं यावस्सूतररविरविता भा । आपादरम्बिनी मारा वनमारा अकीर्तिता ।' अन्श्च-तुरुसीकुष्दु- 
मन्दरारपारिजातान्डुेस्ठु या । पञ्चभिैथिता भारा बनमारा प्रकीतिता ।› इति । 



श्रावणे उपाकर्म ] द्वितीयः परिच्छेदः | 

पवित्रीकरणार्थाय वषेपूजाफर्मदम् ॥ पवित्रकं कुर्वा्य यन्मया दुष्कृतं कृतम् । गुद्धे 
भवाम्यहं देव त्वस्रसादान्महेश्वर ' मूटसंपुटितिनानेन दताङ्गदेवताभ्यो नौभ्रा सम्य 
महानेवेचं दत्वा नीराज्य-'मणिविद्रममाटाभिः' इयादिमिर्दमनारोपणोक्तमब्रः प्रार्थयित्वा 
गुरवे ाह्मणेभ्यश्च दत्वा खयं धारयेत् । तथा-'मासं पक्षमहोरा्ं तिरा धारयेत्तथा । देवे 
तं सूत्रसंदभं देशकाठविवक्षया ॥' अकरणे तु ततरैव-"विारोपणं काठे न करोति कथंचन । 
तदा्युतं जपेन्मव्रं सतोत्रं वापि समाहितः ॥' इत्युक्तम् ॥ 

इति पविघ्ायोपः ॥ 
श्रावणशुङ्खचतुदंशी पूर्वयुता ग्राह्या । अत्र वक्तव्यो विशेषशचैत्रचतुर्दस्यामुक्तः । 
अथोपाकमं । तत्र बहुचानां परयोगपारिजाते चतन ः-'अथातः श्रावणे 

मासे श्रवणक्षेयुते दिने । श्रावण्यां श्रावणे मासि पम्पां दस्तसंयुते ॥ दिवसे विदधीतैत- 
दुपाकमे यथोदितम् । अध्यायोपाङृतिं ऊ्यात्त्ोपासनवहिना ॥॥ इति । अत्र पौणमास्यु- 
पसंहारन्यायेन यदु्वेदिपरेति देमाद्भिः । अतर दस्तयुक्ता पञ्वम्युक्ता । कारिकापि- 
तन्मासे हस्तयुक्तायां पञ्चम्यां वा तदिष्यते ।' इति । केवरपञ्चम्यां हस्तयुतेऽन्यस्मिन् दिनि 
इति तु हेमाद्रिः । उपासनवहिनेति तु-कर्मद्यमिदं केचिोकिकाग्नो प्रङु्ैते । 
इति कारिकोक्तठोकिकाभिना विकट्पते । तत्र॒ 'अप्यध्याप्येरन्वारन्धः' इति सूजात् 
सरिष्यत्रे तदधिकारिकिस्याचार्यस्यामरौ नान्यस्याप्रावन्यो जुहुयादिति निषेधाह्योकिके 
एव । तदभावे तु स्माते इति निगर्वः । यथपि दीपिकायां-वेदोपाकृतिरोषधिप्रजनने 
पक्षे सिते आावणेः इति शुङ्कपक्षोऽपि सर्वेषां मुस्यकारुत्वेनोक्तः वक्ष्यमाणगाग्यवचनेन 
छन्दोगान्परति विहितस तखाविरोधिनः सवीन्परति प्रवृत्तिश्च । तथापि ्रावणमाससंबन्धस्य 
सूतरोक्ततवात्करृष्णपक्ेऽपि कार्यमिति व्द्धाः । तथा च सूुचम्-“अथातोऽध्यायोपाकरण्- 
मोषधीनां प्रादुभवे श्रवणेन श्रावणसख पचवम्यां हस्तेन वा ।' अत्र श्रावणो ुख्योऽन्ये 
गोपाः तस्माथम्यात् । तखयाहदययोगे हेमाद्रौ व्यासः-“निषठासंयुतं, कर्याच्छरावणं 
कम यद्धवेत् । तकम सकठं ज्ेयसुपाकरणसंज्ञितम् ॥ श्रवणेन तु यत्कर्म हुत्तराषाढसंयुतम् । 
संवत्सरकृतोऽध्यायस्तरक्षणादेव नश्यति ॥' इति । परयोगपारिजते गार्ग्योऽपि- 
“उदयव्यापिनी त्वेव विष्णवक्षं घटिकाद्वयम् । तत्कम सफर जेयं तख पुण्यं खनन्तकस् ।' 
इति । पूर्व्य रूतराषाढयोगे प्रेदुः श्रवणामावे षिकाद्रयन्यूने वा प््वम्यादौ कार्यम् , 
न तु पूवेविद्धायां संगवमात्रे । अपवादाभावात् । किंच प्रेद्ुः संगवास्पँ निषिद्धपूवौ- 
अरहणे किं मानम् ? सेगववाक्यं ्रवणवाक्यं चेति चेत् तर्हिं बीहिषाक्याद्शसषफवाक्या्च 
माषमिश्वाणामप्युपादानं सादिति महत्ण्डिलयम् । निषेधादुप्रवेशाननैरपेश््यवाधान्नेति चेदि- 
हापि तुल्यम् । एतेन पवौप्योदयिकं व्याख्यातम् । निषेधानुप्रवेशस्योभयत्र तुल्यत्वात् ॥ 

१--“सरिष्यस्य कठत्वे" इति पाठ. । २--्रीहिभिर्यनेत, अश्वक फपरिमितेरयनेवः इत्र { 
३--"माषेनं यजेतः इति लिषेधः । 

१२ निर सिंर 



९० निणैयसिन्धो [ सस्यानुद्रमे त 

अवणयुवदिने अवणयुतदिने संकरान्त्यादौ तु- उपाकर्म न इुरवन्ति कमात्साम- 
संकान्यादौ । रर्थजुर्विदः । ग्रहसंक्रान्तियुक्तेषु दसश्रवणपवैसु ॥' इति हेमाद्रौ निषे- 

धात् । पतम्यादयो ग्राह्याः मद नरलेऽपि- यदि खाच्छरावणं पर्वं ् रदसंकान्तिद्षितम् । 
सखादुपाकरणं शुङ्पव्वम्यां श्रावणख तु ॥' स्तिभदाणेवे-संक्रान्तिथैदणं वापि यदि 
परवैणि जायते । तन्मासे दस्तयुक्तायां पजचम्यां वा तदिष्यते ॥' तत्रापि प्रयोगपारिजाते 
बद्धमलकाद्यायनौ-भधेरा्ादधस्त्रेत्सक्रान्ति्रहणं यदा । उपाके न कुर्वीति प्र 
तश्र दोषकृत् ॥' इति । मदनरले गार्ग्योऽपि-'यचर्धरा्ाद्वाक्तु अहः संक्रम एष 
वा । नोपाकर्म तदा कुर्याच्छरावण्यां श्रवणेऽपि वा ॥' एतेन ग्रहसंक्रान्तिकाठे श्रवणसचे 
एव निषेधः, नावौगिति मूखेशङ्का परास्ता । ्रहविचिष्टानां हस्तश्रवणपवैणां प्रयेकं निषेषे 
तद्युतोपाकर्मनिषेषे च विरिष्ठदे्े वाक्यभेदात् पञ्म्यां संक्रान्तो निषेधामावापत्तेश्च । 
तेनाधेरा्रास्पू्वं अरहसंक्रमसखे एवोपाकरमेनिषेधः, न तचोगे एवं । यत्त॒-श्रतिपन्मि्चिते 
नैव नोत्तराषाढसंयुते । भ्रवणे श्रावणं कुयुरहसंकरान्तिवर्जिते ॥* इति प्रतिपन्मिश्रनिषेधकं 
वचनं, तजिरूम् । 

अच्र च~ वेदोपाकरणे प्रि कुटीरे सथिते रवौ । उपाकर्म न कर्तव्यं कतैव्यं सिंदयु- 
कतके ।}' इति वचनं देशान्तरविषयम्। 'न्मदोत्तरभागे तु क्ैव्यं सिंहयुक्तके । कर्कटे संते 
मानादुपाङ्ख्यात्त दक्षिणे ॥' इति श्रहस्पतिवचनादिति पयोगपारिजातेनोक्तम् । 
परादारमाधबीयेऽप्येवम् । सामगानां सिंहरवादुक्तेस्तद्विषय इदं प्रोडारशचतधा- 
करणवदुपसंहियते । तेषामेव देशन्यवख्ा, न तु बहचादिपरम् । तेषां सूपे चान्द्रभाव- 
णोक्तेः । सोरे पञ्चम्ययोगात् इति तु वयं पद्याः । यन्तु कालाद रो-'अध्यायानामु- 
पाकरमं श्रावण्यां तैत्तिरीयकाः । बहचाः भ्रवणे कुः सिंहस्ोऽकों मवेदि ॥ सदस्तशुङ्- 
पञ्चम्यां वा तद्वहणसंकमे । असिंहारदै ब्रष्ठपचां श्रावणेन व्यवस्थया ॥° इति । तन्मूढा- 
ठेखनाचिन्त्यम् । श्रावणे सखालुद्धमादो त॒ बह्वच परिशिष्टे-“अवृष्टयोषधयस्तस्मि- 

॥ न्मासेतु न भवन्ति चेत्। तदा माद्रपदे मासि श्रवणेन तदिष्यते ॥' इति। 
तत्राप्यनुद्मे तु-कर्यादेव तदवार्षिकमिलाचक्षतेः इति सुतात् । वर्तो 

भवे वार्षिकम् । एतच शुक्रास्तादावपि कार्यम् । “उपाकरमोत्सर्जनं च पवित्रदमना्षणम् ।' 
इति दमनारोपे लिखितवचनात् । “निले नैमित्तिके जप्ये होमे यज्ञक्रियासु च । उपा- 
कर्मणि चोत्सर्गे ्रहवेधो न वरिचते ॥' इति भरयोगपारिजाते संग्रदोक्तेः । पर्वणि 
ग्रहणे सति पूर्व तरिरात्रादिवेधाभावं वक्तुमिदम् । तेन पर्वणि ग्रहणेऽपि चतुर्दश्यां श्रवणे 

१--भस्याम-“"हेमाद्रौ नेगमः--'प्रहयोगो गुरं हन्ति संक्रान्तिः दिष्यघातिनी । तयोहैनस्युत्त- 
राषाडा उपाकर्मणि. वेष्णवे ॥---इति पाटोऽधिकः क्रचित् । २--इतः परं "सामान्येन सौच्रविशेषस्य 
वाधायोगाच्रः इखयधिकः पाडः क्रचित् । 



उपाकर्मणि कर्मकार | द्वितीय परिच्छेद । ९१ 

कार्यमिति हेमाद्विः 1 अस्ते प्रथमारम्भस्तु न भवति । धुरमार्भवयो- 
मेष्य बाल्ये वा वार्धकेऽपि वा । तथाधिमाससंसर्मरमासादिष द्विजे ॥ 

प्रथमोपाक्रतिम सात्कुत कर्म विनाश्रत् ॥* इति तचैव कड्यपोक्तः । अत्र प्रथमा- 
रम्भे वृद्धिभाद्धं कुर्यादिति नारायणच्त्तौ । एतचाधिमासे न कार्यम् । उपाकर्म तथो- 
सर्गः प्रसवाहोत्सवाष्टकाः । मासबरद्धो परे कार्यां वर्जवितवा त पैतृकम् ॥ इति ञ्योतिः- 
परादारोक्तः । “उत्कप. कारबृद्धौ खाटपाकमीदिकर्मेणि । अभिषेकादिवृद्धीनां न 
तूत्कर्षो युगादिषु ॥ इति काव्यायनोक्ते्च । य्तु-“उपाकर्मणि चोत्सर्गे द्येतद्षट 
वृषादितः ।' इति ऋष्यश्युङ्खवचनं तत्सामगविषयम् । तेषां सिदाके एवोक्तेः ॥ 

प्रथमश्रावणी । 

एतचापराह्ने कार्यम् । 'उपाकमौपराह्गं स्यादुत: प्रातरेव तु + इति 1 “अध्यायाना- 
मुपाकरम कुयात्काठेऽपरा्िके । पूर्वान त॒ विसर्गः स्यादिति वेदविदो विदुः ॥° इति च 
हेमाद्रौ गोभिटोक्तः । वस्तुतस्त-“भवेदुपाकरतिः पोणमासां पूर्वाह्न एव तु ।' इति 
प्रचेतसो वचनात् पूर्वैवाक्य सामगविषयम् । तेषामपराह्नं एवोक्तेस्यिनुपद वध्यते । 
दीपिकापि-अस्य तु विधेः पृतीह्नकालः स्पत इति । थाज्षास्तुं पर्वणि कुः । 
तच्ापस्तम्धरोदयिक ग्राह्यमन्येस्तु पूर्ववत् । 'पवेण्यौदयिके ऊः श्रावणं तैत्तिरीयकाः । 
बहुचाः श्रवणे ङुयु्रहसक्रान्तिवजिते ॥' इति गाग्योक्तेः । श्वग्राप्तवाज्धुतीद्या पवै- 
ण्यौदयिके पुनः । अतो भूतदिने तस्मिन्नोपाकरणमिष्यते ॥' इति कालिकापुराणाच। 
अथ चेदोषसयुक्ते पर्वणि खादुपाक्रिया । दुःखदोकामय्रस्ता रारे तस्मिन् द्विजातयः ॥' 
इति मदनरलब्रहेमाग्यादौ गार्ग्येण दोषोक्तेः । अत्र शिङ्ञाभट्ीये विदोषः- 
श्रवणः श्रावणं पर्व सङ्गवस्प्ग्यदा भवेत् । तदैवौदयिक कार्य नान्यदौद्यिकं वेत् ॥' 
परादारमाधवीयेऽपि गाग्यः-श्रावणी पेर्णमासी तु सङ्वात्परतो यदि । तदेवौद्- 
पिकी ग्राह्या नान्यदोदयिकी भवेत् ॥ 

कर्मकालमाह काठादौ निगमः-श्रावण्या प्रौष्ठपचा वा प्रतिपलण्सुहू्तकैः ¦ 
विद्धा च्छन्दसां तत्रोपाकर्मोत्सजनं भवेत् ॥' अत्र पोर्णमासीश्रवणहस्तयोस्पटक्षणम् । 
तेन तावपि स्वस्य । “उदये सगवसे शरुतो पर्वणि चार्वेभे । कु्यु्नमस्युपाकमम ऋग्यज्ञः- 
सामगाः कमात् ॥' इति पथ्वी चन्द्रः । तेनोदयसङ्गवोभयव्यापिनी मुख्या । परेचुः सङ्ग- 
वाभावे पूर्वेयुरुदयामावे चैकैकसचे पूवैुशतुर्दशीवेधनिषेधात् सामान्यवाक्यादौदयिकी 
करमेपयीपा गराद्या, न पूर्वा । सङ्धवनिमित्तपू्ैविद्धापवादाभावात् ! "नान्यदौदयिकी' इलख 
पूरैविद्धापरलामावात् । तेन माद्रादौ कान्तरे खान्न तु निषिद्धे । न हि ीद्यठामे निषि- 
द्मापग्रहणं युक्तम् । अत एव फेः सङ्वव्यासरो पूतैविद्धानिषेधः । तदभव तु नपि 
मूखन्यवस्थाप्ययुक्ता, विधिवैषम्यात् । माषनिषेधेऽपि तथापत्तेध । पूर्ैविद्धावचनसत्वे हि सा 
युज्यते । एवं श्रवणेऽपि ज्ञेयम् । तन्न । 'विष्ण्वक्षे घटिकाद्रयम् इति पूर्वौ क्तविरोषत् । तेन 



९२ निर्णयसिन्धो [ सामगश्रावणी 

प्राशस्यमात्रपरमिदम्। तच्वं तु एतच्छुद्धाधिकपरम् । तेन यथािहोव्रादो सायंप्रातःकाल- 
बाधे सामान्ये जीवनावच्छिन्नरकाठे दशोदो वालुष्ठानस्, यथा वा व्रीद्यश्वशफाचमावे यागा- 
कषिपतनिषिद्धव्जद्रव्येण, तथात्र सङ्गवामवे निषिद्धवजेकमेपर्यापोदयिके कालान्तरे वानुषठानं न 
त॒ कदाचि्निषिद्धे । अपवादामावे उत्सगस्येव प्राप्ः। कालयायनादीनां तु दिनद्वये पूवीह्ल- 
व्याप्तौ एकदेकसप्चे वा पूरवैवेति देमाद्विः। यदपि-श्रावणी दुर्मनवमी दुव चैव 
हुताशनी । पू्वविद्धा प्रकरव्या शिवरातरिैठेर्दिनम् ॥' इति जह्मवैवतेम् , तद्र्पवित्रश्रव- 
णाकमौदिदैवकर्मविषयमिति देमाद्धिः} अत एव वचनाव्कुटधमे्रतादावपि पूर्वैव । मदन- 
रन्नेऽप्येवम् ¦ मदनपारिजाते-पवैविद्धायां श्रावण्यां वाजसनेयिनारुपाकर्मद्युक्तम् । 

मदनरले तु-“पवैण्योदयिके कुः श्रावणं तत्तिरीयकाः ।' इति बह्वच परिदिष्ट 
पहचाम्प्रति कमविधानाथै प्रवृत्ते तत्र तैत्तिरीयककर्मविध्ययोगात् पूर्वोक्तकाटिकापुराणादो 
सामान्यत ओद यिकपवपरापतेस्तच्रिषेधेन बहचानां श्रवणविधानातैत्तिरीयकपदमनवादतात् 
तख च प्र तयधीनतात् प्रभिश्च यजुर्वैदिमात्रपरत्वात्स्वयदर्वेद्युपक्षणार्थ॑म् , अर्युयानुवादो 
वा, नतु विधायकम् । येन विशेषविधिनोपसंहारः स्यात् । अनुवाद ताद्क्षणा न दोषः । 
अन्यथा तौदयिकपर्वविरिष्टोपाकर्मदिदोन कर्वंविधौ कर्तैविशिष्टे वा ओद यिकपर्ैविधो वाक्य- 
भेदापत्तेः। तस्मात्तत्तिरीयकपदाविवक्षया सवैयरर्वेदिनामोद विकमेव पर्वतयुक्तम् । तन्न । 
नं तावत्परिरिष्टे बहुचान्प्रयेव विधिः। धनिष्ठप्रतिपदयुक्तं वाष्ऋक्षसमन्वितम् ।' इलयादि- 
तदुद्ाहते एव परिशिष्टे वेदान्तरधर्मविधीनां दरनात्। नाप्यनुवादोऽयं कालिकापुराणादहचा- 
दीनामपि तदापत्तेः । कुयुरियस्य विधित्वेन तस्येवाथेवाद ववेनेतस्माप्षावादि त्वाच्च । न च 
तेत्तिरीयकाणां गद्ये तद्विधिरस्ि, येनानुवादः स्यात्। न च वाक्यभेदः । तैत्तिरीयकमात्रस्य 
कर्ममात्रखय वा उदेश्यत्रायोगेन हविरातिवत्, “अष्टवषै ब्राह्मणमुपनयीत इतिवच्रागलया 
विशिष्टस्योदेदयलात् । अन्यथोत्तरार्धे बहचपदस्याप्यविवक्षापत््या श्रवणस्य सवैसाधारण्या- 
पत्तेः । तस्माद्धेमाद्रिमतमेव युक्तमिति दिक् । इदं च रिष्यानध्यापयत आवसथ्येऽो, 
अनध्यापयती नाधिकार इवि कके; । श्रावण्यामपि ग्रहणादिदुष्टायां कातीयभिन्नैः प्रोष्ठ 
पयां कायैम् । तेस्तु श्रावणपञ्चम्यां-“संकान्ति््रहणं वापि पौशमास्यां यदा भवेत्। उपा- 
कृतिस्तु पञ्वम्यां काय वाजसनेयिभिः ॥' इति स्तिमहार्णवे वाजसनेयिग्रहणादिति 
हेमाद्रिः । इदं च सू्ोक्तकारुपरवाद्हचपरमपि । सांख्यायनेस्तु हसते कायम् । 
आपसतम्बेराथवेणेश्च प्रोष्ठपवाम् । यत्त॒ बोधायनः-श्रावण्यां पौणेमाखामाषाव्यां 
वोपाकृलयः इत्यूचे, तत् गओष्ठप्यामपि दोषे आषाव्यां कार्यमिलेवमर्थं तच्छाखीयविषयं वा । 

सामगास्तु श्रावणे हसते कुः । “बहूचाः श्रवणे चैव हस्तश्च सामवेदिनः।' इति 
निणेयाश्ते गोभिलोक्तेः । सोऽप्युत्तरः । शधनिष्ठाप्रतिपदयुक्तं त्वाष्टक्षसमन्वितम् । 

' १--अचयुल्-=एथक्कृल अनुवादो वा । 



आआवणे रक्चायन्धनं 1 द्वितीयः परि च्छेदः । ९३ 

श्रावणं कर्मं॑कुवीरन् ऋग्यज्ञःसामपाठकाः ॥ इति मदनरले परिरिश्योक्तेः । 
गार्ग्योऽपि-सिंहे रवौ त॒ पुष्य पूर्वाहणेऽबिवरे बहिः । छन्दोगा मिलिताः कुयरत्स 
खखछन्दसाम् ॥ शु्पक्षे त॒ हसेन उपाकर्मापराक्िकम् ॥' इति । अविवरे-प्दादिदोष्- 
हीने । विचरेदिति पाठोऽज्ञानकृतः । पुष्यक्षं पूर्वाह्ने उत्स्मः । अपराहिकमुपाकमम॑लन्वयः । 
अन्यस्तु विशेषः पूर्वमेवोक्तः ! परयोगपारिजाते गोभिलः-“उपाकर्मत्छजनं च वन- 
खानामपीष्यते । धारणाध्ययनाङ्गत्वाद्हिणां ह्यचारिणाम् ॥ उत्सर्जनं च वेदानाञुपाक- 
रणकमं च । अक्त्वा वेदजप्येन फठं नाभोति मानवः ॥' र्वथा ठोपे तु छरच्छर उपवासश्च । 
“वेदोदितानां निलानाम्" इति मचुनाऽमोजनोक्तेः । एवसुत्स्भऽपि ॥ 

अथ परसङ्गाढजवोत्सजनसुच्यते । तच पौषमासे रोहिण्यां तक्कृष्णाष्टम्यां वा 
कार्यम् । “पोषमाससय रोदिण्यामष्टकायामथापि वा 1 जखान्ते छन्दसां कर्यादुत्सगं विधिव- 
दहिः ॥' इति यान्ञवल्क्योक्तेः ! भरावण्यां प्रष्टपां वोपाकृतो कमेण पोषडुङ्घप्रतिपदि 
माधशु्घप्रतिपदि वा कायैम् । अधैपव्वमान्मासानधीयीत्' इति तेनेवोक्तेः ! अर्धः पत्चमो 
येषु साधचतुर इयर्थः । यत्त॒ हारीतः-'अधेपव्वमान्मासानधीलोध्वमुत्छजेत् , पञार्धष- 
छान्वा" इति, तदाषाद्छुपाकमेविषयम् । बौधाथनास्तु पोष्यां माघ्यां वा कुः । ¶ोष्यां 
माघ्यां चोत्पृजेत्' इति तत्सूत्रात् । तैत्तिरीयेस्तु तेभ्यां कार्यम् । ^तेष्यां पौर्णमासं 
रोदिण्यां वा विरमेत्" इति तत्सु्रात्। बहु चेस्तु माध्यां कार्यम्] अध्यायोत्स्जैनं माघ्यां 
पोणेमास्यां विधीयते' इति कारिकोक्तेः। कातीयास्त माद्रपदे कुयः। “उत्सरमश्ेति नन्दा- 
दितिथ्यां प्रष्ठपदेऽपि वा + इति कालयायनोक्तेः । सामगास्तु सिंहाकं पुष्ये कुः । 
तथा च सिंहे रवो तुः इति गाग्येवचनं पूर्ैसुक्तम् । सर्वेस्पाकर्मदिने वा कार्यम् । पुष्ये 
तूत्सजनं कुयौदुपाकर्मदिनेऽथवा । इति हेमाद्रौ खादिरगरद्योक्तेः । यदा सिंहे सूर्ये 
सति तन्मध्यखहस्तनक्षत्रासराक् पुष्यः करकैटस्थो मवति तदा तस्मिन्पुष्ये उत्सगं कृता 
तदुत्तरहस्ते उपाके सामगाः कुर्युः। मासे प्रोष्ठपदे हस्तादयुष्यः पूर्वो भवे्दा । तदा 
च श्रावणे कुयौटुत्सरभं छन्दसां द्विजः ॥ इति त्रैव परिदिष्टोक्तेः। अत्र द्वावपि 
सौरो मासो ज्ञेयो । तेषां सोरसेवोक्तेः ॥ 

अच्र विरोषमाह काष्णांजिनिः-उपाकर्मणि चोत्सगं यथाकाटं समे च 1 
ऋषीन्दभेमयान्करृता पूजयेत्तर्येत्ततः ॥' इति । “उपाकर्मण्युत्सर्गे च विरात्र पक्षिणीमहो- 
रात्रं वाऽनध्यायः' इति मिताक्रायासुक्तम् । अत्र नदीनां रजोदोषो नासि । 'उपा- 
कर्मणि चोत्सर्गे रजोदोषो न विधते इति गाग्योँक्तेः । 

अच्रैव रक्चाबन्धनसुक्त हेमाद्रौ भविष्ये-संप्रा्े श्रावणखान्ते पोणमाखां 
दिनोदये । सानं बीति मतिमान् शुतिस्पृतिविधानतः ॥ उपाकमादिकं ग्रोक्तरृषीणां 
चैव तर्पणम् । शूद्राणां मच्ररहितं श्लानं दानं च शस्यते । उपाकर्मणि कर्ैव्यश्षीषां 

१----“उत्सगेश्चेत्तदा तिष्यतिथ्याम्' इति पाठः ! 
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चैव पूजनम् ॥ ततोऽपराहसमये रक्षापोट्टिकां शुभाम् । कारयेदक्षतेः शसः सिद्धार्थरहेम- 
भूषितैः ॥' इति । अत्रोपाकमानन्तर्यस पूर्णातिथावाथिकसादुवादो न त॒ विधिः| 
गोरवात् प्रयोगविधिमेदेन कमायोगन्छ्ादो तदयोगाच । तेन परेद्युरुपाकरणेऽपि पूव 
दुरपराह्णं तत्करणं सिद्धम् । इदं भद्रायां न कार्यम् । भद्रायां द्वेन कर्तव्ये श्रावणी 
फाल्गुनी तथा । रावणी नृपतिं हन्ति भ्रामं दहति फाल्गुनी ॥' इति संग्रहो; । 
तत्स््े तु रात्रावपि तदन्ते कुर्यादिति निणेया्डते । इदं प्रतिपद्युतायां न कार्यम् । 
“नन्दाया ददने रक्षा बलिदानं दशाद्ु च । भद्रायां मोङ्कलक्रीडा देशनाशाय जायते ॥" 
इति मदनरलञे जद्यवेवतांत्त् । मविष्ये-(उपरिपते गरहमध्ये दत्तचतुष्के न्यसेतछु- 
म्भम् । पीठे तत्रोपविशेद्राजामायेयतथ सुमहत ॥ तदनु पुरोधा नृपते रक्षां बधीत 
मब्रेण ॥ इदं रक्षाबन्धनं नियतकारतवाद्धद्रावर्ज्य॑ग्रहणदिनेऽपि कार्य होखिकावत् । 
ग्रहसंकरान्यादो रक्षानिषेधामावात् । सर्वेषामेव वणानां सूतकं राहुदीने ।' इति तक्ाटी- 
नकर्मपर एव, न त्वन्यत्र । अन्यथा होटिकायां का गतिः १ अत एव-"निले नैमित्तिके 
जप्ये होमे यज्ञक्रियाद् च ! उपाकम॑णि चोत्सर्गे अरहवेधो न वियते ॥' इति नियतकाटीने 
तदभाव इति दिक्। उपाकर्मणि तदिनमिन्नपरम् , तत्र तत्निषेधादिव्यक्तं प्राक् । मच्रस्तु- 
“येन बद्धो बटी रजा दानवेन्द्रो महाबलः ॥ तेन तामपि बधामि रक्षे मा चर मा चछ ॥ 

= __ (~ = दनय = व्यो ~ ट 9 पूर (~ बाह्मणः ्षत्रियरवेर्थः शुद्रेरन्य॑ थ मानवैः॥ कतेव्यो रक्षिताचारो दिजान्संपूञ्य शक्तितः।'इति॥ 
अयैव हयग्रीवोत्पत्तिः। तदुक्तं कल्पतरौ-श्रावण्यां श्रवणे जातः पूर्व हयशिरा 

हरिः । जगाद सामवेदं तु सव॑कत्मषनाद्यनम् ॥ खात्वा संपूजयेत्तं तु शङ्कचक्रगदाधरम् ॥' 

अच्रान्वलायनेन अवणाकर्मोक्तम् । श्रावण्यां पौणमास्यां श्रवणाकर्मः इति । 
तत्रास्तमययोगिनी आर्या । अस्तमिते खाटीपाकं श्रपयिखाः इति सूचात् । अत एव 
निशीषट्दशप्रयोगान्तःपातनियमात्तदङ्ञः परसङ्सिद्धिरक्ता ददद्यो । अन्यथा परेयुः प्राप्तो कः 
प्रसङ्गः प्रसङ्गस्य । याँ ज्िकास्तु पौर्णिमादर्थशब्दयोः पर्वान्यक्षणवदहोरा्रवाचित्वात्ततरैव 
कर्मकारुव्यािग्रौद्येति विकरतिलाच्छेषपर्वेच्छन्ति । श्रावणादिमासचतुष्टयक्रष्णपक्षद्वितीयासु 
अद्यान्यङरायनबतम् । तत्र चन्द्रोदयन्यापिनी, दिनदये तचे परेति निणंयागृते ॥ 

इति कमटाकरभट्कृते निणयसिन्धो श्रावणमासः ॥ 

सिंहे पैराः षोडशघटिकाः पुण्यकालः । अन्यसूूर्ववत् । अच्र गोपसवेऽद्धतसा- 
गरे नारद्+-^भानौ सिंहगते चैव यस्य गोः संप्रसूयते । मरणं तख निर्दिषठं षडमिमासेनं 

 १--"तत्कारूमात्रनिषेधाञ्च, ““त्रथोद्यादितो वज्यं दिनानां नवकं श्चुबमू् । माङ्गव्येषु समस्तेषु अहणे 

न्दरसूर्ययोः ॥* इति यो निषेधः सोऽप्यनिलयः इति विशेषः कस्मिश्चिस्पुस्तके । २-- केचितु इति पाटः । 
३--अत्र “सिंहे पराः” इति पाठः, "पूर्वा इत्यपपाठः इति छष्णंमटश्च उयाचसख्यो, तत्त॒ श्प्रागुध्वी दश, 
चूर्व॑तः षडवनिः, तद्रत्यराः, पू्वैतचिरत्, षोडश पूर्वतः” इति प्रागुक्तनिणेयसिन्धुकारव चनेन उ्याहन्यते, 
तदृच्च याथातथ्यं धीमद्धिर्विसश्चेनीयम् । 

॥ 



जन्माष्टमी ¡ द्वितीयः परिच्छेदः । ९८ 

संशयः ॥ तत्र सान्ति प्रवक्ष्यामि येन संपद्यते शुभम् । प्रसूतां तरक्षणदेव ता गां विप्राय 
दापयेत् ॥ ततो होमं प्रवी धरताक्ते राजसषयेः । आहुतीनां धृताक्तानामयुतं जहुयात्ततः ॥" 
वयाहतिभिनरायं होमः । सोपवासः प्रयतेन दय्धिराय दक्षिणाम् ॥ इति । तथा- 
सिंहरशो गते सूरथं गोग्रसूतिर्यदा मवेत् । पोषे च महिषी सूते दिवैवाश्वतयै तथा । तदा- 

निष्टं भवेत्किचित्तच्छान्ये शान्तिकं चरेत् ॥ अस्यवामेति सूक्तेन तद्विष्णोरिति मत्रतः 
जुहुया तिलाज्यन शतमषटोत्तराधिकम् ।॥ मृद्युजयविधानेन जुहुयाच्च तथायुतम् । श्रीसू्- 
तेन ततः लायाच्छन्तिसृक्तेन वा पुनः ॥ मध्यरात्रे निशीथे वा यदा गौः कन्दते सदा । 
ग्रामे वा खगृहे वापि शान्तिकं पूरव॑वदिरेत् ॥` एवं श्रावणे वडवाप्रवो दिने निषिद्धः । 
तदुक्तमथवेवेदिनां गाग्यपरिरिष्-'मापे बुधे च महिषी श्रावणे वडवा दिवा । सिंहे 
गावः प्रसूयन्ते खामिनो ग्रदयुदायकाः ॥ इति । अत्र तटुक्तामृतख्या शान्तिः कार्या ॥ 

भाद्रक्ृष्णतृतीया कजलीसंज्ञा । सा परा ग्राह्येति दिबोदःसखीये उक्तम् ! वचनं तु 
हरिताटिकाग्रकरणे वक्ष्यामः 1 भाद्रकृष्णचतुथीं बहलाख्या मष्यदेरो प्रसिद्धा । सा 
सायाहन्यापिनी ग्राह्या । दिनद्रये तचे पूरौ माद्या । "गोयीश्वतुर्था वटपेनुपूजा द्गार्च॑नं 
दुरभरहोरिके च । वसस पूजा शिवरात्रिरेताः परान्विता रन्ति नृपं सराष्टम् ।॥' इति 
दिवोदासीये वचनात् । “अत्र वत्सपूजायाः प्रथगुपादानात् धेदपूजााब्देन बहुखाख्या 
गृह्यते इति स एव व्याचख्यौ 1 मदनरल्नेऽप्येवम् । अत्र गोपूजा यवात्राद्यनं च 
तच्रेवोक्तम् ॥ माद्रकृष्णषष्ठी दटषण्ठी । सा सप्तमीयुतेति दिवोदासः । माद्रकृष्ण- 
सप्तम्यां दीतटखाव्रतम् । तत्र पूवां मरद्येति देमाद्र । 

अथ जन्माष्टमी ! सा च कृष्णादिमासेन भाद्रपदकृष्णाष्टमी । "तथा भाद्रपदे मासि 
कृष्णाष्टम्यां कठो युगे । अष्टाविंशतिमे जातः कृष्णोऽसौ देवकीसुतः ॥' इति कल्प- 
तसै जाद्योक्तेः । अ्रेदं माघधवमतम्। अष्टमी द्रेा-जन्माष्टमी जयन्ती चेति । 
तच्रादया केवरष्टमी । ये न कुर्वन्ति जानन्तः कृष्णजन्माष्मीव्तम् । ते भवनि नराः 
प्राज्ञ व्याला व्याघ्राश्च कानने ॥* इति स्कान्दात्, दिवा वा यदिवा रत्रौ नासि 
चेद्रोहिणी कटा । राच्रियुक्तां भक्त विरेषेणेन्दुसंयुताम् ॥° इति पुराणान्तरात् , 
श्रावणे बहे पक्षे कृष्णजन्माष्टमीबतम् । न करोति नरो यस्तु भवति कूरराक्षसः ॥ इति 
भविष्योक्ते केवलाष्टम्या एवोपोष्यत्वावगतेः । सेव रोहिणीयुक्ता जयन्ती । @ष्णा- 
म्यां भवेद्यत्र कठेका रोहिणी यदि । जयन्ती नाम सा प्रोक्ता उपोष्या सा प्रय 
लतः ॥' इति वहिपुराणात्। अष्टमी कृष्णपक्षख रोहिणीऋष्षसंयुता । मवेत्रोषठपदे 
मासि जयन्ती नाम सा स्मृता ॥: इति विष्णुरहस्यादि वचनाच ! ज्योतिरादिवत्सज्ञया 
कर्मभेदः । रोहिणीयोगश्ारोरत्रं मुख्यः, निसीथमात्रे मध्यमः, दिवसादावधमः। “अद्र 
तयोयांगो द्यसंपू्णो भवेदि । युहूतमप्यदोरात्रे योगश्व्तायुपोषयेत् ॥ इति बसिष्ठः 
संहितो क्तेः । अर्धरात्रे तु योगोऽयं तारापद्युदये सति । नियतात्मा चिः लापरः परजां तत्र 
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ग्रवतेयेत् ॥' इति विष्णुधर्मक्तेः । प्वासरे वा निशायां वा यत्र खल्पापि रोहिणी । 
विरोषेण नमोमासे सेवोपोष्या मनीषिभिः ॥ इति पुराणान्तराच । विरेषेणेति 
धुतेभीद्रपदेऽपीदम् । श्रावणे वा नभस्ये वाः इति वक्ष्यमाणात् । गौडास्तु निशीथ एव 
रोहिणीयोगे जयन्ती नान्यथेदयाहुः । तत्न । "वासरे वा निशायां वाः इति विरोधात् । 
योगविशेषणाकरमिदन्ये । तेऽप्यकरणे दोषश्वुतेसपश्ष्याः 

तत्र जन्माष्टमीद्तं निलयं, पूर्वोक्तवचनेषु अकरणे निन्दाश्चुतेः । ध्वर्ष वर्षतु था नारी 
कष्णजन्माष्टमीव्रतम् ! न करोति महाप्राज्ञ व्याटी भवति कानने ॥' इति स्कान्द 
वीप्साश्चुते् । न करोति नरो यस्तु" इति पवयुक्तेसख खीलिङ्गमतच्रम् । मदनरले 
स्कान्दे स्वत्र फटमप्युक्तम् । “जन्माष्टमीरतं से वै प्रकुर्वन्ति नरोत्तमाः । कारयन्यथवा 
सोकेषिक्ष्मीसतेषां सदा थिरा ॥ सिध्यन्ति सर्वकार्याणि कते जन्माष्टमीत्ते ॥" इति । 

जयथन्तीव्रतं तु निलयं काम्यं च । 'महाजयार्थ कुरुतां जयन्तीं सुक्तयेऽनघ । धर्ममर्थं 
च कामं च मोक्षं च मुनिपुङ्कव ॥ ददाति षाज्छितानर्थान्ये चान्येऽप्यतिदुटेभाः ॥' 
इति स्कान्दादो एटश्चुतेः । श्रु्राननेन तु यापं शवहस्तखमभोजने । तदाप टमते 
कुन्ति जयन्तीविमुखो नरः। न करोति यदा विष्णोजंयन्तीसंभवं व्रतम् । यमस्य वशमापन्नः 
सहते नारकीं व्यथाम् ॥ इयकरणे निन्दाश्चुतेश्च । यदा च पूर््॑ुः परेयुवां रोहिणी- 
योगस्तदा जन्माष्टमी जयन्यामन्तभूता ज्ञेया, नतु जन्माष्टमीत्रतं पथ्य विष्णुश 
इखवत् । तदुक्तं माधवेनेव-“यस्मिन्वषे जयन्याख्यो योगो जन्माष्टमी तदा । 
अन्तभूता जयन्यां सखारक्षयोगग्रश्नसितः ॥` इति । मदनरलनिणयाश्तगोडमे- 
धथिलमतेऽप्येवम् । देमाद्विस्तु-रोदिणीसंयुतोपोष्या सवाधोषविनाशिनी । अषं- 
रात्रादधश्चोध्वं कृख्या वा यदा भवेत् । जयन्ती नाम सा प्रोक्ता स्वेपापप्रणारिनी ॥: 
इत्यभिपुराणादधेरात्र एव रोहिणीयोगसख प्राच्स्यात् । भुहूतेमपि ठभ्येतः इलादीनां 
चाधेरात्रयोगेऽप्युपपत्तनं जयन्तीवतं भिन्नम् । तत्व तु देमाद्विमतेऽपि जयन्तीन्रतं 
मिन्नमेव । “उदये चाष्टमी इयस्य तेन जयन्तीपरलोक्तेः । किंच "रोहिण्यामषेरात्रे च य॒दा 
कृष्णाष्टमी भवेत् । तस्यामभ्यर्चनं शोरे्न्ति पापं परिजन्मजम् ॥' इति विष्णुधमोक्तेः, 
समायोगे तु रोदिण्यां निरीथे राजसत्तम । समजायत गोविन्दो बाटरूपी चतुर्भुजः ॥ 

तस्मात्तं पूजयेत्तत्र यथावित्तावुरूपतः ॥' इति वहिपुराणाचा्रा्रसख करमकाटत्वमवसीयते । 
अतः कर्मेणो यख यः काटः' इलयादिवचनास्पूर्वतरेव प्रः परदिने सतोऽपि रोहिणीयोगख न् 
्रयोजकत्वम् । अन्यथा बुधवारादेरपि तत्वापत्तेः। किंच जयन्तीशब्दो रात्रिविरोषवचनः 
अभिजिन्नाम नक्षत्रं जयन्ती नाम शर्वरी । मुहूतं विजयो नाम यत्र जातो जनादनः ॥' 
इति जह्माण्डपुराणात् । तेन तचोगिरोदिण्यां गोणलतवान्न बरतभेदः । यच 

^व्वासरे चा निशायां वा' इति, तत्कैयुतिकन्यायेन निशीथयोगस्येव स्तुख्थं एू्दिनेऽरात्रयो 
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गामावे प्रारस्यार्थमियाहूः । यपि-'दिवा वा यदि वा रात्रो नासि चेद्रोहिणीकला । 
रात्रियुक्तां परकुर्वीत विरेषेणेन्दुसंयुताम् ॥ इत्यनेन रोहिणीयो गाभावेऽषरात्रव्यातेग्ाह्यतोक्ता, 
तथापि यस्मिन्वर्ष जयन्तीयोगो नासि तत्र जयन्तीव्रतलोपे प्रापने अष्टमीमा्रेऽपि जयन्तीं 
कार्यं इयेवंपरमिदमिति तदाशयः । अत्र हि 'सत्रायागर्य विश्वजिता यजेत । "एषामसंभवे 
ऊुयादिष्टि वैश्वानरीं द्विजः ।' इतिबद्रोदिणीयोगामावे विधानात्तत्कायापत्तिः स्यात् । अत 
एवोक्तं-“जयन्ती नाम शर्वरीः इति । 

यच स्कान्द्-"उदये चाष्टमी किंचिन्नवमी सकला यदि । भवते बुधसंयुक्ता प्राजा- 
पयक्चसंयुता ॥ अपि वर्षरतनापि रुभ्यते वाथवा न वा ॥" इति । यच पाद्य-श्रेतयोनि- 
गतानां तु प्रेतत्वं नारितं तु तैः। यैः कृता श्रावणे मासि अष्टमी रोहिणीयुता ॥ किं युन- 
बुधवारेण सोमेनापि विरोषतः । किं पुनर्नवमीयुक्ता ऊटकोव्यास्तु सुक्तिदा 1" इति, तद्य- 
नादिविषयम् । उपवासाश्रवणादिव्यनन्तभट्टः, जयन्तीपरमिति हेमाद्धिः । उदये 
चन्द्रोदय इति केचित्. तन्न । चन्द्रोदयसत्वेऽसंदेदान्नवमी सकठेययोगान्मानाभावाचच । 
तेन पूर्व्यः सप्तमीवेषे परदिने सूर्योदये धणिकापि आद्या । पूर्वविद्धाष्टमीति पाद्मोक्तेः । 
इति युक्तम् । अतो न तरतमंदो नाप्यन्तभौव इत्यूचिवान् । गौडास्तु नवमीक्षयपरमिदं 
वचनम् (नवमी सकखा यदि" इति विशिष्योक्तः । एतूर्वदिने जयन्यभावपरमि- 
याहुः । जयन्लादिसवापवादोऽयमिति चूडामण्यादयः । वयं तु सलं ब्रतमेदः । 
रोकास्तु जन्मृष्टमीमेवातुतिष्ठन्ति । नदि श्रावणे वा नभसे वा रोदिणीसहिताष्मी । 
यदा ष्णा नरेरैन्ा सा जयन्तीति कीर्तिता ॥ श्रावणे न भवेयोगो नभये तु भवै- 
दुवम् ।' इति माधवीये वसिष्टसंहितोक्तापि भाद्रे जयन्ती केनापि क्रियते ! 
अतः पूर्वयुरेवोपवासः । यद्रा गुणात्फठम् । “सप्तमे ब्रह्यवर्चसकाममुपनयेत्ः इतिवदि- 
खन्ये । तन्न । नियत्वानुपपत्तः । अत्र गोणसुख्यचान्द्राभ्यामेक एव मास इलन्ये । तन्न । 
एकवाक्ये उभयनिर्देशे बाशब्दद्रयायोगात् । अतो जयन्तीत्रतस्यापि निलत्वादुपवासद्रयं 
कार्यमिति ब्रूमः । अत एव हेमाद्रिमदनरल्नादौ जन्माष्टमीत्रतं जयन्तीतं च भिन्नसु- 
क्तम् । भिन्नकाठत्वात्सवेथा तावदन्तमौवो नेति सिद्धम् । यद्यपि पूवा प्रर वालापि 
रोदिभीयुतेव कार्येति अन्थानां त्तव प्रतीयते, तदपि जयन्तीपरमेव । इदं च काम्यमेवे्यन- 
न्त मद; । तदुषणं हेमाद्रौ ज्ञेयम् । निलयं काम्यमिति तु बहवः । 

नलु यथा विष्णुशृह्वल्योगेन श्रवणद्रादसीवामनजयन्यादिसर्वसिद्धिर्यथा वैकाद्ती 
खल्पापि परा, तथा कसा काष्ठा मुहूर्तापि यदा कृष्णाष्टमी तिथिः । नवम्यां सैव आर्या 
स्यात्सप्तमीसंयुता न हि ॥' इलयादिवचनादर्धोदयादिवच्ोगाधिक्ये फएलाधिक्यासपरेव जन्माष्टमी 
युक्तेति चेत् वातेमात्थ । न हि तत्र ्रतमेदो द्रयोनिंयत्वं इयोरकरणे दोषो व। शरुत, 
इह त्वेतेक्जिमिरदतुभिः संज्ञाभेदाद्धर्मभेदात्कारभेदाचोपवासभेदः रपष्ट एव । एकदेवतला- 

9---'केनापि न क्ियतेः इदल्मपि पाठः । 
१३ नि° बिं० 



९८ निर्णयतिन्धौ [ जन्माष्टमी 

चछरवणद्रादरीवन्न पारणारोपदोषोऽपि । तेन त्रतद्वयमेव युक्तम् । योरपि नियलात् । 
केचित्तु-त्रेतायां दारे चैव राजन्कृतयुगे तथा । रोदिणीसदिता चेयं विद्रद्धिः समुपो- 
षिता ॥ अतः परं महीपा संप्र्ठे तामसे कठो । जन्मना वासुदेवस भविता ब्रतभुत्तमम् ॥ 
इति हेमाद्रौ वहिपुराणात् कठो जन्माषटमीत्रतमेव न॒ जयन्तीव्रतमिलाहूः । तन्न । 
"तामसे कठः इत्युक्तेः परमश्रेयोहेतोरस्य कठो पापिनां दुर्मतच्यते । तेन कट तामसा 
न करिष्यन्ति किंतु धन्या एवेदरथः । अन्यथा शुद्याश्च जाद्यणाचारा भविष्यन्ति युगे 
कटो । इयादो विधिकल्पनापततेः ॥ 

अत्र निदीथवेध् एव आद्यः । पूर्वोक्तवचनेषु तयेव मुख्यकाटलोक्तेः । “अष्टमी रिवः 
रात्रिश्च द्यर्परत्रादधो यदि ! दद्यते घणिका या सा पूरवैविद्धा प्रकीर्तिता ॥' इति माध- 
वीये पुराणान्तरात् । “अर्धरात्रे तु रोहिण्यां यदा कृष्णाष्टमी भवेत् । तस्यामभ्ययेनं 
रोरेदैन्ति प्रापं॑त्रिजन्मजम् ॥' इति भविष्योक्तेः । “अष्टमी रोिणीयुक्ता नियर 
दृस्यते यदि । मुख्यकार इति ख्यातस्तप्र॒ जतो हरि खयम् ॥ इति वसिषटसंहि- 
तोक्ते ॥ 

तच्राष्टमी द्वेधा-रहिणीरहिता तदयुता च । आचापि चतुर्षा-पूर्युरेव नि्चीथ 
योगिनी परदयुरेवोभयेद्युरुभयेद्युश्चेति । तत्रा्ययोरसंदेह एव ॒कर्मकारुग्याेः । “जन्माष्टमी 
रोहिणी च रिवरात्रिस्तयैव च । पूर्वविद्धैव कर्तव्या तिथिभान्ते च पारणम् ॥" इति 
शग क्ते । अस्माकरेवटरोदिण्युपवासोऽपि सिद्धः । अन्ययोः परैव । प्रातः सेकलपकाठ- 
व्यासेराधिक्यात् । वर्जनीया प्रयतेन सपमीसेयुताष्टमी ।' इति ब्ह्म्ैवतीच । एवम्- 
शतः समव्यापतावपिं । विषमव्याक्तौ त्वाधिक्येन निर्णयः । 

रोहिणीयुतापि चतुधौ-पू्वदयुरव निशीथे रोहिणीयुता परेधुरेवोभयेद्युरनुभयेदयुश्च । 
त्राप्याययोरसंदेहः । “कायौ विद्धापि सप्तम्या रोहिणीसहिताष्टमी । इति पाद्मोक्तः । 
'जयन्ां पूर्वविद्धायासुपवासं समाचरेत् । इति गारूडाच । 'सप्तमीसेयुताषटम्यां निस्चीे 
रोहिणी यदि । भविता सष्टमी पुण्या यावच्न्द्रदिवाकरो ॥' इति वद्िपुराणाच्र । द्विती- 
येऽसंदेह एव । तृतीयपक्षे पव । 'व्॑नीया प्रयतेन सपमीसंयुताष्टमी । सक्षापि न क- 
तैव्या स्मीसंयुता्टमी ॥' इति ब्रह्मवैवतात्। चतुर्भ्यपि बेधा-पूवद्युर्निरीथेऽष्टमी परेऽदहि 
रोहिणी, परेऽहष्टमी पूर्वेऽहि रोहिणी, उमयेदयरुभयंख निक्ीथासंबन्धो वेति । आये परे- 
र्जयन्तीयोगस्य सच्वाप्पेवेति माधवः । तदुक्त तेनैव-'यस्मिन्वरै जयन्याख्यो योगो 
जन्माष्टमी तदा । अन्तभूता जयन्यां सखारक्षयोगप्रश्सितः ॥ इति । पूर्वविद्धाष्टमी 
या तु उदये नवमीदिने । सुहूतंमपि संयुक्ता संपू्णा साष्टमी भवेत् ॥ कठा काष्ठा मुहू 
तीपि यदा कृष्णाष्ठमी तिथिः । नवम्यां सैव ग्राह्या सात्सपतमीसंयुता न हि ॥' इति पाद्मो- 
क्ते । केचित्त देमाद्रौ-“अष्टम्याः प्राधान्यात्तखाश्च पूर्वैः कर्मकारुव्यापिता- 

१--धन्यास्त एव इस्यपि क्रचिव् । ` 
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सर्घैव । पादम तु पू्वेऽहि निरीथेऽद्म्यमवे ज्ञेयम् । अन्तभविक्तिस्त ूर्खदन्धरणामा्र" इति 
आहुः । अन्ये तु 'पूवविद्धाष्टमीइति वाक्येन जन्माषटम्यां सूर्योदये सक्षमीवेधनिषेधाकलधरटः- 
मात्रप्योदयिकी ग्राह्या । (कयौ विद्धापि स्तम्बा इति जयन्तीप्रम् । “जयन्लां पू्वविद्धा- 
यारुपवास समाचरेत् ।' इलेकवाक्यत्ात् । तत्रापि इयोर्नियल्ाक्तालमेदान्रोपवारद्रय भव- 
क कम [व क, क, सप्तमी नः यव । यदा तु केवरष्टमी ञुद्धाधिका तदा लागहतोः धस्यामावादूूर्वव । यदि वा 
विद्धन्यूना तदा प्रदिने आह्यतिथरभावादपूवेव । एव सवीण्यौदयिकवाक्यानि सप्तमीवेध- 
पराणि । ये तु “~-“जन्माष्टमी पूर्वविद्धां सछक्षां सकलामपि । विहाय नवमी शुद्धासपोष्य 
बरतमाचरेत् ॥ इति व्यासोक्तर्विद्धायाः क्षये शुद्धनवम्यामुपवासः ! दशमीवेधे द्वाद्- 
प्युपवासव "दिलाहुः, ते नि्मूरलादुपेश्षयाः । 'युहूतंमपि सयुता' इति रोहिणीयोगे लाञ्य्- 
तवोक्तः । तिथ्यन्तपारणवाक्यानां नि्विषयलापत्तेः। न च जयन्तीपराणि शुद्धाधिकापराणि 
वा तानि । श्ग्वादैः पूर्वविद्धाष्म्यामपि तिथ्यन्ते पारणेक्तेः । तेन “कठा काष्टा इति 
बाक्यान्त्रवसाञ्जयन्तीपरमेतत् । 

तत्त्व तु अष्टम्याः कर्मकार्व्यापेः "दिवा वा यदि वा रात्र नासि चेद्रोहिणीकला । 
रात्रियुक्तां कुर्वीति विशेषेणेन्दुसयुताम् ॥ इति पूर्वोक्तवाक्यैः रोहिणीयोगामावे गरद्यत्वोक्ते- 
वैचनाककर्मकारव्यापिनीं यक्त्वा पूवी परा वास्पापि रेहिणीय॒ता आद्या । माधवम- 
दनरल्ननिर्णयाण्डतानन्तमटगोडमेथिटयन्थादिष्वप्येवमिति । युक्तः तु उपवास- 
दय काय द्रयोर्नियत्वादिति तु वयम् । अन्ययोः परैव । 'प्तमीसंयुता्म्यां भूता ऋक्षं 
द्विजोत्तम् । प्राजापलयं दवितीयेऽद्वि सुहूर्ताषं मवेचदि ॥ तदाष्टयामिक पुण्य गरोक्त व्यासा- 
दिभिः पुरा ॥' इति स्कान्दात् । शुहूर्तनापि सयुक्ता सपण सष्टमी भवेत् । कि पुनसै- 
वभीयुक्ता कुटकोव्यास्तु सुक्तिदा ॥ इति पाद्याचेति दिक् । निम्बादिलयोपास्कास्तु 
जन्माष्टमीरामनवमीशिवरात्यादो पूर्वेऽह्वि कर्मकाटीनां तिथि यक्ता तिदिहूती परव तिथि- 
द्या । उदयव्यापिनी आाह्या कुठे तिथिरुपोषणे । निम्बार्को भगवान्येषां वाज्छ्तिार्थफल- 
प्रदः ॥ इति देमाद्रौ मात्स्योक्तयुक्तिसप्मीवते भविष्योक्तेरियाहुः । तन्न । 
"य॒दि द्वितीये दिवसे तु ऋश्षतिथ्योयुतिः स्यान्न तदोपवासः । पूर्व प्रकुयौदिवसे द्वितीये 
दिनेशभक्तोऽथ तदा बतायम् ।' इति माट्स्यवाक्येन तत्रैव उपसंहारात्सर्वा्थतेन भाना- 
मावात् । ऋक्षतिथ्योः-दस्तसप्तम्योः । अन्यथा ऋषिप्च्वम्यादो तदापत्तिः, रिष्टचारातनेति 
चेत्, न । तख न्यायवचोविरोधेन हेयत्वात् । इदानी कापि निम्बार्कोपासनामावाच्ेति 
सक्षेपः ॥ 

पारण तु-“तिथिरष्टगुणं हन्ति नक्र च चतुगणम् । तस्मासयलतः ङुयोत्तिथि- 
भन्ते च पारणम् ॥ इति ब्ह्मवेवतात्, ^तिथ्यर्षयोयैदा ठेदो नक्ष्रान्तमथापि क्र । 

१--तच पूर्वेद्युजेयन्तीप्रयुक्मुत्तरेद्यजेन्माष्टमीभरयुक्तम् । 
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अर्धरात्रेऽथवा कुयीतारणं तपरेऽहनि ॥' इति हेमाद्रौ वचनाचार्धरत्रेऽप्युभयान्तेऽन्यतरान्त 
वेति मुख्यः पक्षः । स्वेष्वेवोपवासेषु दिवा पारणमिष्यते । इति जह्मवेवतं त्वन्यविषयम्। 
दिने मुख्यकारकाभेऽन्यतरन्ते वा ज्ञेयम् । गौडास्तु-“न रत्रौ पारणं कुर्याह्ति वै रोहि- 
णी्रतात् । तत्र निद्यपि तक्कुयाद्र्जयिता महानिशाम् ॥° इति जद्याण्डपुराणाद्राघ्रौ 
सा्म्रहरमध्ये काम् । "महानिशा तु विज्ञेया मध्यमं मध्ययामयोः ।' तथा-मध्यमग्रहर 
रत्ररविज्ञेया त॒ महानिशा ।' इति स्त्यन्तरात् । कल्पतरौ मदनरत्ने चैवम् । 
कामधेनौ गर्मस्तु-महानिशा तु विज्ञेया मध्यमं प्रहरढयम् ।' इत्याह । बद्ध शाता- 
तपस्तु-“महानिसा दे षटिके रात्रौ मध्यमयामयोः । इलाह । वेदपाटपरमेतदिव्यन्ये । 
महानिशायामन्यतरान्ते तृतीयदिने पारणम् । अपरेऽहनि इति पारणोत्तरदिनपरत्वात् उभ- 
यान्तपक्षणादियाहुः । तच तु महानिश्चातोऽर्वागन्यतरान्तसभे महानिसानिषेधः, महा- 
निशायामेव खमे तत्रैव पारणमिति । विबवोदासस्तु-^र्जनीप्रहरं यावद्यवृत्तिः कर्मणो 
मता । पारणं तावदेवेषट अरमादान्न भवेचदि ॥" इति स्कान्दादध्वे निपेथमाह । तन्नि 
मूठम् । अद्यक्तो तु वदहिपुराणे-भान्ते इयीत्तिथेरवापि शस्तं भारत पारणम् ।' इति । 
गारुडे विष्णुधर्मे च-जयन्यां पूर्वविद्धायामुपवासं समाचरेत्। तिथ्यन्ते बोत्सवान्ते 
क त्रती कुर्वीति पारणम् ॥' अराक्तौ तु-तिथ्यन्ते तिथिभान्ते वा पारणं यत्र चोदितम्। 
यामत्रयोध्वगामिन्यां प्रातरव हि पारणा ॥" स॒ एवोत्सवान्तः, "तिथ्यन्ते बोत्सवान्ते वा 
ब्रती कुर्वीति पारणम् । इति कारादर्दाक्तिशेति संक्षेपः॥ 

अष्टम्यां विरेषो हेमाद्रौ `भविष्ये-'ततोऽषटम्यां तिडः ल्लातो नादौ विमठे जठे । 
सुदेशे शोभनं इयोदेवक्याः सूतिकागृहम् ॥ तन्मध्ये प्रतिमा खाप्या सा चाप्यष्टविषा 
स्मृता । काञ्चनी राजती तारी पेत्तटी मृन्मयी तथा ॥ वार्षी मणिमयी चेव वणकेरटिखि- 

इृष्णादिषूजा- ताथवा । सर्वटक्षणसंपू्णां पर्यङ्के च पदटात्रृते ॥ देवकीं तत्रे चैकसमिन््र- 
बिधिः देशे सूतिकागहे । प्रसुतां च प्रसूतां च ापयेन्मच्चकोपरि ॥ मां तत्र बाटकं 

सुसं पर्यङ्क स्नपायिनम् । यशोदां तत्र चैकसिन्प्रदेशे सूतिकाग्हे ॥ तद्वच कल्पयेसार्थ 
प्रसूतवरकन्यकाम् । करयपो वसुदे बोऽयमदितिश्चैव देवकी ॥ शेषो वै बरभद्रोऽयं योदा 
कषितिर्वभ्त् । नन्दः प्रजापतिर्द्॑षो गरगभापि चतुर्मुखः ॥ गोधेनुः ऊुञखगैव दानवाः शस्- 
पाणयः । ठेखनीयाश्च तत्रैव कालियो यञुनाहदे ॥ इलेवमादि यककिचिच्छैक्यते चिं 
मम । ठेखयितवा प्रयतेन पूजयेद्धक्तितत्परः ॥ मत्रेणानेन कोन्तेय देवकीं पूजयेन्नरः ॥ गायद्भिः 
किन्नरैः सततपर्विता वेणुवीणानिनादेः श्ृद्वारादशकुम्भपवरवृतकेरेः किंकरैः सेव्यमाना । 
पर्यङ्के खास्तृते या मुदिततरमुखी पुत्रिणी सम्यगसे सा देवी देवमाता जयति सुतनया 
देवकी कान्तरूपा ॥ पादो संबाहयन्ती श्री्देवक्याश्वरणान्तिके । निषण्णा पङ्कजे पूज्या 
नमो देन्ये श्रिये इति ॥ अर्धरात्रे वसरोधौरां पातयेद्डसर्पिषा । नाडीवधौपनं षष्ठी ना- 



भद्रे गणेशचतुर्थी ] द्वितीयः परिच्छेदः । १०१ 

मादे; करणं मम॒ ॥ ततो मत्रेण वै दचाचन्द्रायार्ष्य समाहितः ¦ शङ्खे तोयं समादाय 
सयुष्पकुराचन्दनम् ॥ जानुभ्यां धरणीं गता चन्द्राया्यं॒गिवेदयेत् ॥ क्ीरोदाणवसंभूत 
अन्रिगोचसुसुद्धव । गृहाणार्व्यं शशङ्के रोदिण्या सदितो मम॒॥ व्योत््ापते नमस्तुभ्यं 
नमस्ते ज्योतिषां पते । नमस्ते रोहिणीकान्त अर्य नः प्रतिग््यताम् ॥ यथा पुत्रं हरि 
रध्वा आतत ते निरतिः परा । तामेव निर्वृतिं देहि सुपुत्रं दर्दयख मे ॥' इति देव- 
क्यध्यः । "ततः पुष्याज्ञछि द्वा यामे यामे प्रपूजयेत् । प्रमाते ब्राह्मणान् शक्त्या भोजये- 
दक्तिमान्नरः ॥' ॐ नमो वासुदेवाय गोत्राह्मणहिताय च । शान्तिरस्तु शिवं चास्तु इ्यु- 
क्त्वा मां विसर्जयेत् ॥ इदं प्रतिमासक्ृष्णाष्टम्यामप्युक्तं मदनरने वदिषुराणे-श्रति- 
मासं च ते पूजामष्टम्यां यः कस्यति । मम चैवाखिलान्कामान्स संप्राप्ययसंशयम् ॥ 
तथा-अनेन विधिना यस्तु प्रतिमासं रेशर । करोति वत्सरं पूर्णं यावदागमनं हरः ॥ 
दबाच्छय्यां सुसंपूां भोगी रनैरटकृताम् ॥' 

इति जन्माणएटमीवतम् ॥ 
भाद्रामावाखायां कुाय्रहणसुक्तं हेमाद्रौ हारीतेन-मासे नभखमावाखया, त्यां 
ङरदण- दर्भोच्चयो मतः । अयातयामास्ते दभी विनियोज्याः पुनः युन; ॥? 
विधिः।  नभः=्रावृणः । तेन दरौन्तमासे जन्माष्टम्यनन्तरं दर्शो ठभ्यते । मदन- 

रत्ने तु-मासे नभसेऽमावास्या, तां दर्भो्यो मतः । इति मरीचिवाक्यसुक्तम् । 
नभस्यो-भाद्रपदः । तेन महाठयान्तगैतदर्ञो ठभ्यते । गोणयुस्यचान्दराभ्यामेक एव 
दरी इत्यन्ये ॥ 

भाद्रपदञुकतुतीयायां हरितालिकात्रतम् । तत्र परा आद्या । शुहूतैमा्रसतेऽपि 
दिनि गोरीत्रते रे । ञुद्धाधिकायामप्येवं गणयोगप्ररंसनात्ः इति माधवोक्तः । चतुर्थी- 
युक्तायां फलाधिक्यम् । माधवीये आपस्तम्बः-“चतुर्थीसहिता या तु सा तृतीया 
फटम्रदा । अवेधव्यकरा खीणां पुत्रपोतरमवर्धिनी ॥' द्वितीयायोगे अ्रयवायमाह स एव- 
'्वितीयारोषसंयुक्तां या करोति विमोहिता । सा वैषन्यमवाभरोति प्रवदन्ति मनीषिणः ॥' 
इति । आच्या मधरुश्रावणिका कनटी हरितालिका । चतुर्थामिभिता सीभिर्दिवानक्ते 
विधीयते ॥ तृतीया नभसः शङ्खा मधुश्रावणिका स्मृता । भाद्रं कटी कृष्णा, शङ्का च 
हरितालिका ॥" इति दिवोदासोदाहृतवचनाच ॥ 

भाद्रह्कचतुर्थी वर दचतुर्थी। सा मध्याहृव्यापिनी आद्या । भ्रातः शुङकतिदैः ज्ञाता 
मध्याहे पूजयेन्रप ॥ इति हेमाद्रौ भविष्ये तत्रैव पूजेोक्तेः । मदनरनेऽप्येवम् । पर- 
दिने एवाशिन साकल्येन वा मध्याहव्याप्यभवे सर्वपक्ेषु पूवी मद्या । तथा च ब्रहस्पतिः- 
(चतुर्थी गणनाथस्य मातृत्िद्धा प्ररखते । मध्याहव्यापिनी चेत्यात्परतभेतपरेऽहनि ॥ इति। 

१-- “गोभिः इति पाठः । २ इरितािकेति । एतद्ान्व्थक्य तु 'जाङिभिहैरिता यसात्तसात्सा हरि" 

तालिका ।° इति वचनात् । अच्र च भवानीरिवयोः पूजा, मन्रश्च-"मन्दारमाराङङितालकाये कषफल- 
माराङ्किवदोखराय । दिव्याम्बराये च दिगम्बराय नमः श्रिवाये च नमः दवाय ॥° इति तत्कथायासुक्तः । 



१०२ निणैयसिन्धौ [ दूवाष्टमी 

“मातुविद्धा प्रशस्ता खाचतुर्थी गणनायके । मध्याह परतशरेससयान्नागविद्धा प्रशस्यते ॥° इति 
माधवीये स्मलयन्तराच । तत्र गणेशरूपं स्कान्दे-“एकदन्तं रुर्कर्णं नागयज्ञोपवी- 
तिनम् ! पाशाङ्कराधरं देवं ध्ययेस्सिद्धिविनायकम् ।' इति । इयं रविभौमयोरतिप्रशस्ता । 
(भाद्रजुङचतुर्थी या भौमेनाकैण वा युता । महती सात्र विघरेशमर्चिलेष्टं टमेन्नरः ।॥' इति 
निर्णयाभ्रते वारादोक्तेः। 
चन चन्द्रदरोनं निषिद्धम् । तथा चापरा माकण्डेयः-सिंहादिये यपक्े 

चतुध्या चन्द्रदरौनम् । मिभ्याभिदषणं कु्यात्तस्मात्यरयेन्न तं सदा ॥* इति । चतुथ्यां न 
पर्येदिलयन्वयः । ् रधानक्रियान्वयलामात् । तेन चतुभ्यौमुदितस प्वम्यां न निषेधः । 
गोडा अप्येवमाहुः । परारारोऽपि-कन्यादिये चतु्या तु शुके चन्द्रस्य ॒ददीनम् । 
मिथ्यामिद्षणं कुर्यात्तस्मावद्येन्न ते सदा ॥ तदोषशान्तये सिंहः प्रसेनमिति वै पठेत् । 
इति । कस्तु विष्णुपुराणे-“सिंहः प्रसेनमवधीसिहो जाम्बवता हतः । सुङ्केमारक 
भा रोदीस्तव दयेषः खमन्तकः ॥' इति ॥ 

मद्रपदशुङ्कपच्मी ऋषिपश्चमी । सा च मध्याहव्यापिनी ग्राह्या । 'ूजात्तेषु सर्वेषु 
मध्याहव्यापिनी तिथिः ।' इति माधवीये दारीतो क्तेः । दिनदये तचे हेमाद्विमते 
परा ! “सिता परयुता स्ाख्मीः इति दीषिकोक्तेः । माधवमते पूवी । स्तर 
पच्चमी पूवीः इ्युक्तेः । युग्मवाक्यान्निणैयस्तु युक्तः । ऋषिप्वमी -पष्ठीयुतेवेति दिवो- 
दासः । अत्र॒ ऋषीन्प्रतिमासु पूजयितवाऽकृष्टमूमिजशाकेन वतनम् । एवे सप्तवषौषि 
करत्वा ससकुम्भेषु प्रतिमासु सेँपूज्य परेऽ तत्तन्मत्रेणा्ठत्तररातं तिलन्हुला सप्त बाद्णा- 
न्मोजयेत्ः इति निर्णयास्रते ॥ 

भाद्ररुङ्धषष्ठी सूयेषश्टी । सा सप्तमीयुतेवेति दिवोदासः । शुङ्े भाद्रपदे षष्ठयां 
साने भास्करपूजनम् । प्राशनं प्वगनव्यस्य अश्वमेधफठाधिकम् ॥` इति वचनात् । कल्प- 
तरौ मविष्ये-येयं माद्रपदे मासि षष्ठी स्ाद्वरतर्षभ । योऽस्यां पश्यति गाङ्खय दक्षि- 
णापथवासिनम् ॥ ब्महयादिपपेस्तु युव्यते नात्र सशयः ॥° गाङ्गयः=खामिकार्तिकेयः ॥ ̀ 
न खुक्ताभरणव्रतम् । तत्र सप्तमी पूता ग्रा्या । न 

' इति युग्मवाक्यात् । मा्रपदजुङ्का्टमी दृबांश्मी । सा पूर 
ूव्टमी। ग्राह्या । श्रावणी दुर्गनवमी दवौ चैव हुताशनी । पूर्वैविद्धा तु क्॑न्या 

शिवरातिर्बर्दिनम् ॥ इति हेमाद्रौ ब्रद्धयमोक्तेः । शुङ्कष्टमी तिथिया तु मसिं 
१--जत्र “सन्मयादिमूतौ प्राणप्रतिष्ठापूर्वकं विनायकं षोडद्रोपचरिः संपूज्येकमोदकेन नैवेयं द्वा 

सगन्धा एक्विंशतिदूवां गृदीत्वा-'गणाधिपायोमापुच्रायाघनाशनाय विनायकायेशपुत्राय सर्वैसिद्धिदा- 
यैकदन्तायेभवक्त्राय मूषकवाहनाय कुमारगुरवे" इति दशनामभिदूर्वयोद्धयं इयं समप्यावशिश्मेकां 
दूवां उक्तदृशनामभिः समपयेत् । दश्च मोदकान् विप्राय दस्वा दंश सयं भुज्जीत” इति संक्षेपतः पूजा- 
चिधि्ै्मसिन्धावुक्तः । विस्तरस्तु बतराजादि्न्थेभ्योऽवगन्तन्यः 1 
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भाद्रपदे भवेत् । दुव्टमी तु सा ज्ञेया नोत्तरा सा विधीयते ॥ इति प्राणससचयाच ! 
यत्त-सते रोदिणेऽटम्ा पू बा यदि वा प्रा । दुवौष्टमी तु सा काया व्या मूर च 
वजेयेत् ॥' इति तत्रैव परा बर्यलयुक्तम् । तसूर्वदिने व्येष्ठादियोगे द्रष्टव्यम् । दर्वाष्टमी 
सदा याज्या ज्येषठामूलक्ष॑सयुता ! तथा-देनद्र्ं पूजिता द्वा हन्यपल्यानि नान्यथा । 
भतुरायुहेरा मूरे तस्मात्तां पिर्जयेत् ।' इति तत्रैव तत्रिषेधात् । इदमगस्लोदये कन्यके 
च न कायम् । शङ्के माद्रपदे मासि दवासज्ञा तथाष्टमी ! सिहाफ एव कर्मव्या न कन्यके 
कदाचन ॥ सिहस्थे सोत्तमा सूर्येऽनुदिते मुनिसत्तम ॥ इति मदनरल्ने स्कान्दोक्तेः । 
अगस्त्ये उदिते तात पूजयेदगृतोदवाम् । वैधव्य पुतर्ोक च दश॒ वषीणि पच्च च} 
इति तन्नैव दोपोक्तेश्च । माद्रपदञु्धाष्म्यामगस्योदये भाविनि सति पूर्वक्ष्णाष््या- 
मेव कुयादिति देमाद्भिः । शीपिकाप्येवम् । इद च बत खीणां नियम् । “या न पूज- 
यते दवा मोहादिह यथाविधि । ब्रीणि जन्मानि वैधव्य ठभते नात्र सशयः ॥ तस्मात्स- 
पूजनीया सा प्रतिवर्षं वधूजनैः ॥' इति पुराणससुचयात् ! यदा व्यषठादिक विनाष्टमी 
न रम्यते, तदा त्तरैवोक्तम्-करतव्या चैकमक्तेन य्येष्ठा मूटं यदा भवेत् । दुर्वामभ्य्ये- 
क्त्या न वन्ध्य दिवस नयेत् ८५ इति ४ विधिर्मदनरल्न व देशे 

| प्रजातायां द्वायां ब्राह्मणोत्तम । खाप्य ठिद्ग ततो गन्धैः पुष्येधूपंः सम- 
श रचयेत् ॥ दध्यक्षतेर्रिजगरष्ठ अघ्यं दवात्रिटोचने । दृ्वीशमीभ्यां विधिवलु- 

जयेच्छरद्धयान्वितः ॥' मन्रस्तु-“त दुर्वेऽमृतजन्मासि बन्दितासि सुरासुरैः । सौभाग्य 
सततिं देहि सर्वकायैकरी मव ॥ यथा श्चाखाप्रशचाखाभिर्विस्तृतासि मरीतटे । तथा ममापि 
सतान देहि त्वमजरामरम् ॥" इति । थत्रानभिपक्र भक्षयेत् । 'अनथिपकरमश्चीयादन्नं दधि 
फटं तथा । अक्षारखवणं ब्रहमननश्चीयान्मधुनान्वितम् ॥' इति तत्नैव भविष्योक्तः । 

क ऽधि क [क धिमासे # क षि र 

भाद्रपदेऽधिमासे सति निर्णयदीपे स्कान्द-“अ त॒संग्राप्े नभस उदये युमः । 
अर्वाग्द्वीत्रत कार्यं परतो नैव कुत्रचित् ॥' 

अत्रेव ज्ये्ठापूजोक्ता माधवीये स्कान्दे-"माति भाद्रपदे शुपक्षे व्येष्क्षेसं- 
युता । रात्रियस्मिदिने इयौन्येष्ठायाः परिपूजनम् ॥" इति ! इय य्येष्ठायोगवशेन पूवां परा 
वाराह्या । दिनद्ययोगे परा । पूर्वेऽहि राभियोगे पूर्वैव । नवम्या सह कार्या खादष्टमी नात्र 
संशयः! मासि माद्रपदे शु्घपक्षे व्येष्ठक्षेसयुता ॥ रात्िर्थस्मिन्दिने ऊरयाच्येष्ठायाः परिपूजनम् । 
इति तचरेवोक्तेः । अस्यापवादः-“यसिन्दिने भवेज्येष्ठा मध्याहादुर्वमप्यणुः । तस्मि 
हविष्यं पूजा च न्यूना चेद्पूर्वैवासरे ॥" इति । दरदं केवरतिथो नक्षत्रे चोक्तम् । तत्राचं 
केवठतिथौ कार्यम् । अन्द् केवरक्षं । तदुक्त मात्स्ये-भ्रयाब्दिकं तिथावुक्तं यच्येष्ठादेवत्- 
व्रतम् । प्रतिव्येष्ठा्रत् यच्च विहित केवलोडनि ॥ पिथावेवाचरेदाचं द्वितीय केवरक्वतः ॥ 
इति । अत एव मदनरल्ने भविष्ये नक्षत्रमात्े उक्तम्-"मासि साद्रपदे पक्षे ञुङके 
माततत ताना 

९ “तत्रेव अपसर उक्तम ¡` इति कबिव् परार । 
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ज्येष्ठा यदा भवेत् । त्रौ जागरणं कृत्वा एभमिर्मत्रे् पूजयेत् ॥' इति । 'दाक्षिणाद्या- 
स्त्क्ष एव दुर्वन्ति । देमाद्रौ स्कान्देऽपि-"मासि माद्रपदे शु्कपक्षे उयेषठक्षसंयुते । 
यसिन्कसिग्दिने कु्यव्येष्ठायाः परिपूजनम् ॥' इति । तश्रा-भेत्रेणावाहयेदरेवीं ज्येष्ठायां 
तु प्रपूजयेत् । मूठे विस्जयेदेवीं त्रिदिनं व्रतस॒त्तमम् )॥ इति । मच्रस्तु-एहयेदि खं 
महाभागे सुरासुरनमस्क्रते । य्येष्ठे त्वं सर्वदेवानां मत्समीपगता भव ॥' इत्यावाह्य "ताम- 
मरिवरणाम् इति संपूज्य श्येष्ठाये ते नमस्तुभ्यं श्रेष्ठायै ते नमो नमः । शवीये ते नमस्तुभ्यं 
शांकर ते नमो नमः ॥ स्ये ग्र तपोनिष्ठे दिष्टे सलयवादिति । एदयेहि तं महामागे 
अध्यं गृह्ण सरखति ॥' इव्यध्यः; ॥ 

माद्रपदशुङ्ृद्रादस्यां श्रवणयोगरहितायां पारणं कुर्यात् । आभाकापितपक्षेषुः इति 
दिबोदासोदाहतवचनात् । 'उपोष्येकादशं मोदात्पारणं श्रवणे यदि । करोति इन्ति 
तद्पुण्यं दरादशद्रादरीभवम् ॥" इति ततैव स्कान्दाच ! अस्य तत्रैव प्रतिप्रसवः । माक- 
ण्डेयः-विरेषेण महीपाल श्रवणं वधते यदि । तिथिक्षये न भोक्तव्यं दादी द्ये 
ज्रहि ।॥' इति । केचित्तु-'यदा स्वपरिदार्यो योगस्तदा श्रवणनक्षत्रे मेधाविभक्ते मध्यम- 
विंशतिषटिकायोगं यक्त्वा पारणं कार्यम् । तदुक्तं विष्णुधरमं-“श्ुतेश्च मध्ये पखित- 
मेति सुषिमरबोधपरिवतनमेव वर्ज्यम् । इति । केचिचतुधौ विभज्य मभ्यपादद्वयं वर्ज्य 
माहुः । अत्र मूटं चिन्यम् ॥ 

अत्रेव विष्णुपरिवर्तनोत्स्वं कयत् । संध्यायां विष्णुं संपूज्य परार्भवेत् । 
मच्रस्तु तिथितत््वे उक्तः-ॐ वासुदेव जगन्नाथ प्राप्तेयं द्वादशी तव । पार्धन 

शक्वजो- परिवतेख सुखं खपिहि माधव ॥ इति । अत्रैव राक्ध्वजो- 
स्थापनम् । त्थापनसुक्तमपरके गर्गेण-द्वादश्यां तु सिते पक्षे मासि भ्रोष्पदे 

तथा । शक्रमुर्थापयेद्राजा विशवश्रवणवास्वे ॥' 

इयमेव अवणद्रादश्ी । तत्रैकादस्यां इादशीश्रवणयोगे सेबोपोष्या ! "एकादशी 
दादरी च वैष्णव्यमपि तत्र चेत् । तदिष्णुशरद्वटं नाम ॒विष्णुसायुज्यकृद्धवेत् ॥" इति 
विष्णुधर्मक्तिः । नारदीयेऽपि-“सस्प्र्येकादरीं राजन्द्राद्ची यदि संस्परोत् । श्रवणं 
उयोतिषां श्रेष्ठं ब्रह्महटयां व्यपोहति ॥ द्वाद्ची श्रवणस्पृष्टा स्प्रगेदेकादशीं यदि। सएव 
वेष्णवो योगो विष्णुशह्संक्ञितः ॥ इति हेमाद्रौ मात्स्योक्तेश्च । दिनद्वये दादस्ची- 
्रवणयोगेऽपि पूरौ । निर्णयास्रते खस्य पूवीधेमन्यथा पटितम्-्वादसी श्रवणक्षं च 
सप्ररोदेकादशीं यदि ।' इति । तेन हेमाद्विमते एकादश्याः श्रवणयोमामवेऽपि तदयुक्त- 
दादकीयोगमत्रेण विष्णुशृद्खटं भवति । निर्णयास्रतमते त॒-श्रवणयेकादरीद्राद- 
सीम्यां योग एव विष्णु््खटं नान्यथेतिः। यदा निरीथानन्तरं सूर्योदयावपि द्िकठामाघ्रमपि 
अवणक्षं मवति तदापि पूर्वैव ।' तदुक्तं तच्चैव नारदीये इमां प्रङ्रय-(तिथिनक्षत्रयो- 
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योगो योगश्चैव नराधिप । द्विकठो यदि लभ्येत स ज्ञेयो ्यष्टयामिकः ॥" इति । श्रादशी 
श्रवणस्पृष्ठा कृत्ल्ला पुण्यतमा तिथिः । नतु सातेन सयुक्त तावदव प्रद्स्यतं ॥}` इति 
मदनरन्ने मात्स्याच । दिवोदासीये तु-त्रेः प्रथमपादे चेच्छरवणं हखिसरे । तदा 
पूवोमुपवसेस्रातमीन्ते च पारणम् ।॥ इ्युक्तम् । इदं तु ॒निरमूरत्वापपूर्वविरोधाचोपश्ष्यम् 1 
दय बुधवारऽतेप्रशसा । दुधश्रवणसयुक्ता सेव चेद्ादशी भवेत् । अलयन्तमहती सा 
स्यादत्ते मवति चाक्षयम् ॥ इति हेमाद्रे स्कान्दात्। यानि तु पठन्ति-“उत्तराषाढसंयुक्ता 
श्रोणा मध्याहगापि वा ! आसुरी सेव तारा खाद्धनि पुण्यं पुराकृतम् ॥ उदयव्यापिनी 
ग्राह्या श्रोणा द्रादशिकायुता । विशक्षेसंयुता सा च नैवेपोष्या शुमेप्सुभिः ॥" इयादीनि 
विष्णुधर्मस्कान्दभविष्यादिवचनानि, तानि निमृखानि । यदपि स्ष्द्यर्थसारे 
(उदयव्यापिनी ग्राद्या'इत्युक्तम् ! यच चदृश्चारदीये-'उदयन्यापिनी ग्राह्या श्रवणदादसी 
्रते । इति, तयदा शुद्धाधिका द्वाद परदिन एवोदये श्रवणयोगः, पूर्वेऽहि च तदिन 
काठे योगस्तत्परम् । दिनद्वये उदययोगे पूर्वव बहुकर्मकारव्य्षरित्ुक्तं मदनरल्ने । यदा 
त्वेकादश्येव अ्रवणयुता न द्वादरी तदापि पूवं । “यदा न प्राप्यते ऋक्षं द्वादश्यां वेष्णवं 
कचित् । एकादसी तदोपोष्या पापन्नी श्रवणान्विता ॥' इति मदनरन्ने नारदीयोक्तेः 
यद् परैवक्षेयुता तदा प्रा । तत्र राक्तेनोपवासदयं कार्यम् । “एकादश्चीसुपोष्येव द्रदशीं 
समुपोषयेत् । न चात्र विधिरोपः खादुभयोर्देवते हरिः ॥" इति भविष्योक्तेः । यत्त 
विष्णुधर्मे-पारणान्तं रतं ज्ञेयं बरतान्ते विप्रभोजनम् । असमाप्ते बते पूरवे नेव कुयी- 
द्रतान्तरम् ॥" इति, तदेतदिन्नपरम् । अत्र गोडाः-श्रृणु राजन्परं काम्यं भरवणद्माद्ी- 
व्रतम् ।' इति स्थूलरीषवचनात्काम्यमेवेदम् । तेनाशक्तसय निलेकादश्चीव्रतमेवेति मन्यन्ते । 
दादद्यामुपवासेन शुद्धात्मा नृप स्व॑ः । चक्रवर्तित्वमतुरं संप्रामोद्युत्तमां श्रियम् ॥° 
इति गौडनिवन्धे माकंण्डेयोक्तेश्च । दाक्षिणादयास्तु-“एकादस्यां नरो युक्ता 
द्रादस्यां समुपोषणात् । बरतद्वयकृतं पुण्यं सवं प्रमोयसंश्चयम् ॥° इति वरादवामन- 
पुराणोक्तेः भ्रवणद्ादसीबरतमेवेदयाहुः । भुक्त्वेति फठाचाहारपरं, न तन्नपरम् अन्राभि- 
तानि पापानि" इति निषेधात्) "उपवासद्भयं कतुं न शक्रोति नरो यदि । प्रथमेऽद्ि फएलहारी 
निराहारोऽपरेऽहनि ॥" इति दिवोदासीये भविष्योक्तेथ । अराक्तो तु गृहीतैकादशी- 
बरतो यस्तं प्रति उक्तं मात्स्ये-द्वादस्यां शु्घपक्षे तु नक्षत्रं भरव्णं यदि । उपोष्येकादरीं 
तत्र द्रादस्यां पूजयेद्धसिमि ॥४ इति । पूजयेन्न तूपवसेदिलरथः । अग्दीतिकादसीवरतश्देकादस्यां 
भुक्त्वा दादस्यापवसेत् 1 “एवमेकादशीं युक्त्वा दरीं समुपोषयेत् । पूर्व॑वासरजं पुण्यं 

प्रा्रोयसंद्चयम् ।" इति नारदीयोक्तः 
पारणं तूभयान्तेऽन्यतरान्ते वा कुर्यात् । "तिथिनक्ष्ननियमे तिथिभान्ते च पारणम् ४ 

इति स्कान्दात् । “तिथिनक्ष्रसेयोगे उपवासो यदा मवेत् । पारणं तु न कर्तव्यं यावन्नै- 
9 क्चिच्वस्यागे-शश्रवणद्वादद्ीजतं ठु द्वाददयाः श्रवणयुक्ताया अलाभे एकाद्दयाश्च श्च तचुच्छाया कामे 

तत्नैव छ्यंम् ।' इत्यधिकः पाटः पव्यते । 
१४ निन ्घि° 
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कख संक्षयः ।' इति नारदीयादिति उेमाद्विः । यद्यप्यत्र नक्षत्रमात्रान्तेऽपि पारणं 
प्रतिभाति, तथापि तिथिमात्रान्ते ज्ञेयम्, न व्वृक्षान्ते । तिथिमध्येऽपि-शयाः काथित्तिथयः 
प्रोक्ताः पुण्या नक्ष्रयोगतः । ऋक्षान्ते पारणं यौद्िना श्रवणुरोदिणीम् ॥' इति विष्णुधर्मे 
श्रवणान्तमातरे पारणनिषेधात् । रोरिण्यां तु-भान्ते कुयौत्तिथे्वापिः इति वदिपुराणात् 
तदन्तेऽप्यस्तु, न त्वत्रैवमस्तीति न ऋक्षान्तोऽलुकत्प इति मदनरल्ने । असंभवे तु 
^तिथ्यन्ते विथिमान्ते वा पारणं यत्र चोदितम्। यामत्रयो्वगामिन्यां प्रातरेव हि पारणा ॥ 
इति ज्ञेयम् । यच्च॒ मदनरल्े-द्वादशीरद्धौ श्रवणवृद्धौ वा श्रवणान्त एव पारणं इुर्यौत् ।' 
"रणं तिथिव्रद्धौ तु इादस्यायुुसंक्षयात् । वृद्धौ छुयीत्रयोदस्यां तत्र दोषो न विदयते ॥ 
इति वहिपुराणादि्युक्तम्। तसकरणादेतस्यामेव भ्रवणयुक्तैकादस्यां विहितविजयेकादसी- 
ब्रतपरं, नतु श्रवणद्वादश्ीपरमिति मदनरले ! गौडास्तु श्रवणद्रादरीप्रमाहुः । अतर 
विधिभेदनरनरे विष्णुधर्भ-(तस्मिन्दिने तथा खानं यत्र कचन संगमे ।' तथा-“दध्यो- 

शरवणद्वाद- दनयुतं तयां जलपूर्णं घटं टे । वश्चसंवेषटितं दरवा छ्ोपानदमेव च ॥ 
शीरिधिः। त दुर्गतिमवम्नोति गतिमग्यां च विन्दति ॥' मच्रस्तु मविष्ये- 

घटे जनार्दनपूजामभिधाय-नमो नमस्ते गोवि्द बुधश्रवणसंज्ञक । अधोधसंक्षयं कृत्वा 
सर्वसोख्यप्ररो भव ॥ भ्रीयतां देवदेवेशो मम संशयनारानः ॥ इति ॥ 

वामनावतार निमित्तोपवासस्त॒ बतहेमाप्रौ मविष्ये-८ादश्यासे विधिः प्रोक्तः 
श्रवणेन युधिष्ठिर । सर्वपापग्रशमनः सर्व॑सोख्यप्रदायकः ।॥ एकादशी यदा सा खन्छूवणेन 
समन्विता । विजया सा तिथिः प्रोक्ता भक्तानां विजयप्रदा ॥' इद्युपक्रम्य-अथ काटे 

५ 

बहुतिथे गते सा गुणी भवेत् । सुषुवे नवमे मासि पुत्रं सा वामनं हरिम् ॥' इ्युक्ला- 
“एतत्सवं समभवदेकादस्यां युधिष्ठिर । तेनेष्टा देवदेव सर्वथा विजया तिथिः ॥ एषा 
व्युष्टिः समाख्याता एकादश्यां मया तच । पूरवैमेव समाख्याता द्वादशी श्रवणान्विता ॥ 
इत्युपसंहारादेकादस्यामेव । व्युषटिः=फलम्। भागवतेऽष्टमस्कन्धे तु द्वादश्यां वामनो- 
सततिरुक्ता-श्रोणायां भ्रवणद्रादस्यां युहूर्तऽमिजिति प्रसुः । ग्रहनक्षत्रतारयाचाश्यज्रुसजन्म 
दक्षिणम् ॥ द्वादश्यां सविताऽतिष्ठन्मध्यंदिनगतो नृप । विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां 
जन्म विदुरः ॥ श्रोणायां चन्द्रे, अभिजित्-श्रवणप्रथमोंऽखः । गौडा अप्येवम् । अत्र 
केत्पभेदाह्वखा । तद्विधिश् हेमाद्रौ बहिपुराणे-नदीनां संगमे स्रायादर्चयेदम 

वामनम् । सोवर्णवशसंयुक्तं दादराङ्टमुच्छ्ितिम् ।॥' ततो विषधिवत्सं- 
पूज्य-िरण्मयेन प्रेण दद्यादध्यं प्रयलतः । नमस्ते पञ्चनामाय नमस्ते 

जटशायिने ॥ तुभ्यमर््यं म्रयच्छमि बार्वामनरूपिणे ॥ नमः कमरकिज्ञलकपीतनिर्भल- 
वाससे । महाहखिपुस्कन्धधृतस्कन्धाय चक्रिणे ॥ नमः शार््खसीरबाणपाणये वामनाय 
च । यज्ञभुक्फटदात्रे च वामनाय नमो नमः ॥ देषेश्वराय देवाय देवसंमूतिकारिणि । 

१-- श्रोणायां चन्द्े=भरवणस्थे चन्दे इयथः । 

वासनपूजादि। 
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मरमवे सर्वदेवानां वामनाय नमो नमः 1 एवं संपूनयितवा तं द्रादद्याञ्चदये खेः । शृङ्गार 
सहितं तं तु ब्राह्मणाय निवेदयेत् ॥ वामनः प्रतिगृह्णाति वामनोऽहं ददामि ते । वामनं 
सर्वतोभद्रं द्विजाय प्रतिपादये ॥' इति । अनन्तमद्येऽप्याह-्रवणद्वादस्यां जनार्दन- 
नामा विष्णुः पूज्यते । श्रवणेकादश्यां वामनावतारः' इति । श्रवणयुतशचुदधेकादस्यलामे 
तु दशमीविद्धापि श्रवणक्षेयुता कायां । दशम्येकादशी यत्र॒ सा नोपोष्या भवेत्तिथिः । 
श्रवणेन तु संयुक्ता सा चेत्यात्वैकामदा ॥ इति बहिपुराणादिद्युक्तं मदनरने । 
पूजा च मध्याहे काया । अहो मध्ये वामनो रामराम इति पूर्वोक्तवचनात् ॥ 

अन्रैव दुग्धवचतं संकस्पयेत् । तड ्तम्-'दुगधमाशवयुजे मासिः इति । अत्रेदं 
चिन्यते-दुग्धत्रते पायसादि वर्ज्यं न वेति । नेति केचित् । न हि प्रकतिवर्जने विकारवर्जनं 
युक्तम् ¦! दधिषुतादीनामपि वर्जनापत्तेः । न च यत्र प्रक्रतिरसोपरम्भस्तद्रर्जनमिति 
वाच्यम्  मांसविकारयोष्दभ्यादेश्ावर्जनापत्तेः । तस्मादध्यादिवसायसादि भक्ष्यमिति । 
अव्र नूम: । यत्र विकारे प्रक्ृतिरसोपरम्मस्तसलयभिज्ञा वा तत्र विकारसापि निषेधः । असि 
च मांसविकारे मांसप्र्भिन्ञा मांसतानपायात्। यत्तु-ओष्दध्य देरनिषेधापत्तिरिति, तत्र! 
ओष्रमिति विकारतद्धितेन निषेधात् । तथाच वि्ञानेश्वरः-भैषटमेकशफं सैणमारण्यक- 
मृथाविकम् ।' इत्यत्र ओमिति विकारतद्धिताच्छङ्नन्मूत्रादीनामपि निषेधः इलाह । नन्वेवं 
“सन्धिन्यनिदेशावत्सागोपयः परिवर्जयेत् ! इति संधिन्यादिक्षीरनिषेधेऽपि दभ्यादिग्रहणं 
सात् । सलं प्राप्तम् । वचनेन परं निषेधः ¦ तदादापरार्कै राङ्क;-श्षीराणि यान्यभक्ष्याणि 
तद्िकाराशने बुधः । सप्षराघ्ं तरतं कु्यासयतेन समाहितः ॥* इति । बतं-गोमूत्रयावकम् । 
तस्मात्यायसे दुग्धरसोपठम्माद्र्जनम् । अत एवामिक्षायां दधिसत््वेऽपि माघुर्योपठम्मातयो- 
रूपत्वुक्तं मीमांसकैः । तदुक्तम्-"पय एव षनीभूतमामिक्षेयभिधीयतेः इति । “दध्यादिपु तु 
तदभावादवर्जनम्" इति ! एवं दध्यादिषते न तक्रादीनां निषेधः । उक्तोभयहेतखभावादिति 
केचित् । पूर्वोक्त दाङ्कवचनात्र्वैविकारनिषेध इति युक्तं प्रतीमः ॥ 

इति दुग्धव्रतम् ॥ 

भाद्रपर्दशुष्चतुर्दश्यामनन्त्रतसम् । तत्र त्रियुहूतीप्योदयिकी ग्राह्येति माधवः । 
तदु क्तम्-“उदये त्रिमुहूर्तापि आराह्चानन्तत्रते तिथिः ।' इति । भमध्याहे भोज्यवेकायाम्ः 
इति कथायां श्रवणात् “उपरि हि देवेभ्यो धारयति" इतिवद्विधिकल्यनात् । “पूजात्तेषु सर्वेषु 
मध्याहव्यापिनी तिथिः? इति माधवीये वचनात् मध्याहव्यापिनी ग्राह्येति तु दिवोदासः! 
प्रतापमातेण्डेऽप्येवम् । इदमेव च युक्तम् । निर्णयाररते त॒ घटिकामत्राप्यौद्- 
यिकीद्युक्तम् । तथा माद्रपदस्यान्ते चतुर्दश्यां द्विजोत्तम । पोर्णमासाः समायोगे तरतं 
चानन्तकं॑चरेत् ॥ इति भविष्योक्तेः । सुहूतेमपि चेद्धद्रे पूर्णिमायां चतुर्दशी । 
संपूर्णां तां विदुलस्ां पूजयेदिष्णुमन्ययम् ॥ इति स्कान्दाच्चेति । अत्र मूरं चिन्यम् । 
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दबहेऽप्योद यिकल्वे पूणत्वादपर्वेति युक्तम् ! ततं तु विध्यर्थवादयोरभिन्नार्थसे एकवाक्यता- 
योगात् 'सेदिग्धेष्वेकवाक्यतवात्ः इति न्यायेन पवौ परा वा मध्याहव्यापिन्येव मुख्या ! 
माधवस्तु सामान्यवाक्यावरिणेयं ङुवैन् भ्रान्त एव । अनन्त्रतख पुराणान्तरेष्वभावा- 
नरिबन्धान्तरेष्वमावान्र वचनं निमूरमेवेति ॥ 

अथागस््याच्येः । तत्काले बतहेमाद्रौ भविष्ये-'कन्यायामागते सूर्ये अवीगे 
सप्तमे दिते । कन्यायां समनुप्रापने द्यधेकाटो निवतैते ॥' तेन उदयोत्तरमपि सप्षदिनमध्ये 
इयथः । यत्पाद्य-“आ सप्तरात्रादुदयायमस दातब्यमेतत्सकटं नरेण । यावद्समाः 
सप्तदराथ वां स्युरंोध्वैमप्यत्र वदन्ति केचित् ॥' यमसख=अगस्यख । उदयकारश्च 
दिवोदासीये उक्तः-'उदेति याभ्यां दरिसिंक्रमाद्रषेरेकोधिके विंशतिमे ब्यगस्यः । स 
सप्तमेऽसतं वुषसंक्रमाच्च प्रयाति गगदिभिरभ्यभाणि ॥' अप्र विधिरविंष्णुरहस्ये-काद्च- 
पुष्पमथीं रम्यां कृता मूर तु वारुणेः । प्रदोषे विन्यसेत्तां तु पर्णङ्कम्भे खठंकृताम् ॥ 

कुम्भां पूजयेत्तं तु पुष्पधूपविटेपनैः । दथध्यक्षतबठिं दवाद्रात्रौ कुर्या- 
सजागरम् ।' पूजा च वक्ष्यमाणाव्यमत्रेण काय-श्रमाते तां समादाय 

यायासपुण्यं जराश्यम् । निशावसाने तां पयन् जलान्ते प्रतिमां मुनेः ॥ अर्य दचादग- 
स्याय भक्त्या सम्बगुपोषितः ॥' मास्ये तु-अङ्धष्मात्रं पुरुषं तथेव सौवर्णमयायतवा- 
हुदण्डम् । पू काशमयीतवमशक्तो-“चतुसैजं कुम्मयुखे निधाय धान्यानि सपाङ्करसंयु- 
तानि । सकाशपुष्पाक्षतश्ुक्तिथुक्तं मध्रेण दचाह्विजपुञ्गवाय ॥ धेलुं बहृक्षीरवतीं च दचात्स- 
धखघण्याभरणां द्विजाय ॥° म विष्ये-"विरुढैः स्तधान्येश्च वसपत्रे निधापितः । सोवर्ण- 
रूप्यपत्रेण ताम्रवंशमयेन वा । मूर्ध सितेन नम्रेण जानुभ्यां धरणीं गतः ॥ विष्णु- 
रहस्ये-अगस्यः खनमानेति पठन्मच्रमिमं सुनेः । अर्यं ददादगस्याय, रदे मच्रविधि- 
स्वयम् ॥ कारापुष्पप्रतीकाश्च ह्िमारुतसंमब । मित्रावरुणयोः पुत्र कुम्भयोने नमोऽस्तु 
ते ॥ विन्ध्यवुद्धिक्षयकर मेषतोयविषापह । रतवहछम देवेश्च रङ्कावास नमोऽस्तु ते ॥ 
षातापी भक्षितो येन समुद्रः शोषितः पुरा । ठोपामुद्रापतिः श्रीमान्योऽसो तसमै नमो संमः। 
येनोदितेन पापानि षिख्यं यानि न्याधयः। तस्मे नमोऽस्त्वगस्ल्याय सरिष्याय च पुत्रिणे ॥ 
अगस्खः खनमानेति विप्रोऽभध्य विनिवेदयेत् । राजपुत्रि महाभागे ऋषिपलि वरानमे ॥ 

अगस्िपूजा । 

१--अयं मन्नो करम्बेद संहितायां द्वितीयाष्टके खतुथीध्याये । यथा-- “अगस्यः खनमानः खनित्रैः 
प्रजामपलयं बलमिच्छमानः । उभौ वर्णाब्रृषिरञ्रः पुपोष सस्या देवेष्वाशिषो जगाम ॥ इति । अस्वं 
व्याख्या च भीमस्सायणाचाय॑ङृता-'जयमगस्त्यो महुरूः खनित्रैः ररस्योत्पादसाधनैः यन्ञसोत्रादिभिः 
खनमानः फएरुमभिमतस्ुत्पादयम् , प्रजां भ्रकर्षेण पुनः पुनजौयमानमपलयं कुलस्यापतनसाधनं पुश्राविकः 
बरु चेच्छमानः सन् › यद्वा भ्रजाँ लयादिरूपां चेच्छन् ऋषिः अतीन्द्ियद्रष्ा महानुभावः उञः उद्रुणैः 
संसारे संचरन्नप्यपापः सन्ञभौ वणौव्णौ बणेनीयाकारौ कामं च तपश्च पुपोष । सला आशिषो देवेषु 
देवेभ्यो जगाम श्राक्षवान् । यतोऽयं महानुभाव्रस्तस्मादस्मान् पातीद्यथैः इति । | 
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लोपामुद्रे नमस्तुभ्यमर्घ्यं मे प्रतिगरदयताम् ॥ दत्चैवमर््यै कौरव्य प्रणिपल विसर्भयेत् । 
अचितस्त यथाराक्टया नमोऽगस्यमहषैये ॥ रेहिकायुष्मिकी दत्वा कार्यसिद्धि व्रजख 
मे । विसजेयिखागस्य त विप्राय प्रतिपादयेत् ॥ अगस्लो मे मनस्थोऽस्तु अगस्त्योऽ- 
सिन्घटे सितः । अगस्यो द्विजस्पेण प्रतिग्ह्णात॒ स्तः ॥° दानमन्र अगस्यः 
सप्तजन्माधं नारयत्वावयोरयम् । अतुर विमर सौख्यं प्रयच्छ त्वं महासने ॥ ्रतिग्रह- 
मच्रो विष्णुर हस्ये-“टयजेदगस्यमुदिदय धान्यमेकं फठं रसम् । होम कृत्वा ततः पश्वा- 
द्रजेयेन्मानवः फलम् ॥' होमश्वाव्यैमन्रेणाय्येन । म विष्ये-दचवार््यं सप्तवर्षाणि कमेणा- 
नेन पाण्डव । बराह्मणः स्याचतुर्वेदः क्षधियः पृथिवीपतिः ॥ वैश्ये च धान्यनिष्पत्तिः शुर 
धनवान्भवेत् । यावदायुश्च यः कुतस परं ब्रह्म गच्छति ॥" इत्यगस्त्याघ्यैः ॥ 

भाद्रपोर्णमासां प्रषितामहासरांखीनुदिश्य श्राद्ध कार्थम् । तदुक्तं हेमाद्रौ जाह्य- 
माकेण्डेययोः-"नान्दीमुखानां प्रयब्द कन्यारारिगते रवौ । पोणमासां तु कर्तव्य 
व्राहवचन यथा ॥ इति । नान्दीमुखं चोक्त ब्राह्ये--"पिता पितामहश्ैव तथेव प्रपिता- 
महः । अरयो द्यश्चुमुखा द्यते पितरः परिकीर्तिताः ॥ तेभ्यः पूैतया ये च प्रजावन्तः सुखै- 
धिताः । ते त॒ नान्दीमुखा, नान्दी समृद्धिरिति कथ्यते ॥' एतच प्रयब्दमिद्युक्तेः पक्षश्राद्- 
पक्षे सञ्न्महाख्यपक्षे चाक्स्यकमिति प्रयोगपारिजाते । अत्र मातामहा अपि कार्याः । 
“पिते यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा अपि । इति धौम्योक्त; । पितृश॒ब्दस्य च जनकपरते 
बहुवचनविरोधेन पितृभवापन्नपरलरौत् । वार्षिके तु वचनाचनिवृत्तिः । न च जीवयितृक- 
सख्ान्वष्टकायां मातृश्राद्धे तदापत्तिः । इष्टापकषः । अत एव स उक्तश्रद्धेषु खमातृमातामहयो- 
दैवादिति मदनरल्लकालादरो । एतज्जीवयितृकशराद्धे वक्ष्यामः । केचित्तु । अज- 
हक्षणया पित्रादयो यत्र तत्र मातामहास्तेनत्र नेदाहूुः । न चत्र नाम्ना नान्दीश्राद्धधमो- 
तिदेशः । वेष्णवादिङ्ञब्दक्देवतापरस्य कमनामलामावात् । नापि नान्दीुखत्वं पितृविशि- 
पणं पारिमाषिकत्वादिति दिक् । तथा नि्णयदीपे गाग्येः-पौर्णमासीषु सर्वासु 
निषिद्धं पिण्डपातनम् । वर्जयित्वा प्रौष्ठपदीं यथा दशस्तथेव सा !॥ इति ॥ 

ति श्रीमीमांसकरामङ्ष्णभट्वारमजभहूकमलाकरङृते निणयसिन्धो 
भादपश्ष्मासः समाप्तः ॥ 

कन्याक्षंक्रमे परः षोडस घटिकाः पुण्याः, शेषं प्रात् ॥ 

अथ महालयः। तत्र एथिवीचन्द्रोदये ब्रद्धमनः-'आषादीमविं इता 

पमं पक्षमाधिताः । कान्ति पितरः विष्ठा अन्नमप्यन्वहं जरस् ॥° कन्यायोगि पुण्यतम- 
त्वमाह शाद्यायनिः-'कन्यााकौन्वितः पक्षः सोऽलन्तं पुण्यसुच्यते ।' इति । अत्र 
विशेषमाह बृद्धमवुः~*मध्ये वा यदि वाप्यन्ते यत्र क्या बरजेद्रविः । स पृक्षः घकठः 
रषः श्राद्धषोडशकं प्रति ॥' तथा बह्माण्डमाकेण्डेययोः-“कन्मरायते सवितरि 
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दिनानि दशे पत्र च । पार्वणेनेह विधिना श्राद्धं तत्र विधीयते ॥* तथा च तच्चैव षोडर- 
दिनान्युक्तानि-' कन्यागते सवितरि यान्यहानि तु षोड । कतुभिसानि तुल्यानि देवो 
नारायणोऽतरवीत् ॥ अ दहैमाद्िः षोडरतवं तरेधा व्याचख्यौ । तिथिव्रद्ा प्रक्षय 
षोडरादिनामकते श्राद्धघ्द्यर्थमेकः पक्षः, भाद्रपदपूर्णिमया सहेति द्वितीयः, आधिन- 
शुङ्पतिपदा सदेति तृतीयः । अन्य एव तु युक्तः । अहःषोडशकं यत्च शुङ्करतिपदा सह । 
चन्द्रक्षयाविरेषेण सापि दर्शासिका स्मरता ॥ इति देवरोक्तः । तत्र पच्च पक्वाः । तदुक्तं 
हेमाद्रौ जाद्ये-“आश्वयुश्क्ष्णपक्षे तु श्राद्धे कायं दिने दिने । तरिमागहीनं पक्षं वा त्रिभागं 
त्वमेव वा ` दिने दिने इति पश्चपर्यन्ततयुक्तम् । त्रिभागदीनमिति प्म्यादिपक्षः,' 
अर्धमिलष्टम्यादिपक्षः, त्रिभागमिति दश्चम्यादिपक्षः । पिभागहीनमिति चतुदशीसदहितप्रति- 
पदादिचतष्टयवर्जनामिप्रायेणेति कल्पत । अत्र दिनपदं तिथिपरं वीप्सया तदपक्षीय- 
तिथित्वं श्राद्धव्याप्यतावच्छेदकम् । तेन प्च्दशतिधथिव्यापि श्राद्धं सिध्यति । तेन चतु- 
दरीनिषेधोऽन्यकृष्णपक्षपर इति गौडाः । तन्न । श्राद्धं शखहतसेव चतुर्दश्यां महा- 
ख्ये ।' इल्यादि विरोधात् । यच कथिपूरणप्रययलोपेन तृतीयमागदीनं षष्ठयादिपक्षं तती 
यभागमेकादस्यादि तदध घयोदस्यादि, उत्तरोत्तरं रघुकालोक्तेरिति । तन्न । गोतमादि- 
वचनेन मूलकल्पनाठाघवात् पक्षमिलनन्वयापत्ेश् । '्वम्ूध्वं च तत्रापि दशम्यूध्वं ततो- 
ऽप्यति ॥ इति विष्णुधमाक्तेः । षष्ठयायेकादद्यादिपक्षावपि ज्ञेयाविति तखम् । काटा- 
दर्दोऽपि-"क्षाचादि च दर्शान्तं पञ्चम्यादि दिगादि च । अष्टम्यादि यथाशक्ति कुयादापर- 
पक्षिकम् ॥' पक्षादिः=रतिपत्, दिक्=दरमी, दर्शान्तमिति सर्वर । गोतमोऽपि-अथा- 
परपक्षे श्राद्धं पितृभ्यो दघात् पञ्चम्यादि दशोन्तमष्टम्यादि दशम्यादि स्व॑स्मिश्व' इति । 
तथेकस्मि्रपि दिने श्राद्धमुक्तं हेमाद्रौ नागरखण्डे-'आषाव्याः पञ्चमे पक्षे कन्या- 
संस्थे दिवाकरे । यो वै भाद्धं नरः ऊुयादेकसिन्नपि वासरे ॥ तस्य संवत्सरं यावस्संतृक्षाः 
पितरो श्रुवम् ।॥ इति । अत्र राक्ताशक्तपरा व्यवथ्थेति प्राचः । तन्न । तद्राचकपदामावात् 
न चरयोदस्यादिपृक्ष एव निलयः। तत्रैव निन्दाश्चतेः। बाह्ये "एवकारेण तसेवं पच्वमपक्षयो- 
गव्यवच्छेदोक्तः" इति गौडाः । तन्न । एकसिमिन्नपीति विरोधात् । तेन फटमूमा्थिनान्यानि 
कार्याणीति तत्त्वम् । तत्र चतुदरीश्राद्धामावे प्ञम्यादिदश्म्यादिपक्षो । तत्सखे षष्टयाघे- 
कादश्यादिके । एवं चतुर्दस्यमावे द्वादस्यादिः । तत्सखे अयोदश्यादिरिति व्यवखा ॥ 

विधवाथास्तु विरोषः। सखछतिसंग्रहे- (चत्वारः पर्बणाः प्रोक्ता विधवायाः 
सदेव हि । खमभर्वृश्वुरादीनां मातापित्रोस्तथैव च ॥ ततो मातामहानां च आद्धदानुप- 
कमेत् ।' तथा-श्वश्रूणां च विरोषेण मातामद्यासथेव च ।' इति । अशाक्तो तु स्तिः 

१--अस्यम-"““भोजङ्गी तिथिमारभ्य यावचन्द्राकंसङ्गमम् ८ इति वाक्यात् । अर्धमिदयष्टम्यादि- 
पक्षः 1*› इति चाधिकः पाठः । कचिन्युद्ितयुस्तकेषु त॒ 'अधैमिदयष्टम्यादिपश्षः इक्षो न परज्यते । 
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रल्नावल्याम्-“खमरतृप्रभृति त्रिभ्यः खपितृभ्यस्तथेव च । विधवा कारयच्छ्राद्धं यथा- 
कारुमतन्दरिता ।॥ विधवा खये संकस्पं कृतान्यद्राह्मणद्रारा कासेदिव्युक्तं भपरयोग- 
पारिजाते ॥ 

सकरन्मदहाल्ये च बज्यतिथ्याचयुक्तम् । परथ्वीचन्द्रोदयप्रयोगपारिजातादिषु 
वसिष्टः- नन्दायां भागवदिने चतुदेद्यां धिजन्मसु ! एषु श्राद्धं न कुर्वीति गरही पुत्रधन- 
क्षयात् ।" जन्मभं पूर्वोत्तर च त्रिजन्मनि । बद्धगाग्यः-श्राजापले च पोष्णे च पित्र 
भागैवे तथा । यस्तु श्राद्धं अ्ङ्ु्बीत तख पुत्रो बिनद्यति ॥ प्राप रोहिणी, पौष्णं= 
रवती, पिच्यं=मघा । अन्यान्यपि प्रयरादीनि त्वेव ज्ञेयानि ¦! केचित्तु-नन्दाशकामर- 
व्यारभृग्वधिपितृकाटमे । गण्डे वैधृतिपाते च पिण्डास्याञ्याः सुतेप्सुभिः ॥' इति संग्र- 
हात्! नन्दाः=रतिपतष्ठयेकादश्यः, अश्वः=सपमी, कामप्=्योदशी, आरोमोमः, भयु 
शुक्रः, अभि्भ-कृत्तिका, कालमं-भरणी, अचर पिण्डास्याज्या इलाहुः । ततर मूं स्रग्यम् । 
एतच सकृन्महास्यविषयम्। 'सक्रन्महाख्यं काम्यं पुनः श्राद्धेऽखिरेष् च । अतीतविषये 

$ 2 

चेव सरव॑मेतद्विचिन्तयेत् ॥' इति पृथ्वी चन्द्रोदये नारदोक्तेः । 
अखापवादो हेमाद्रौ पृथ्वीचन्द्रोदये च~अमापाते भरण्यां च इदयं 

पक्षमध्यके ! तथा तिथिं च नक्षत्रं वारं च न विचारयेत् ॥' षरारारमाधबीये 
मदनपारिजातादिषु चैवम् । निणेधदीपिकायां तु-“पितृखरताहे निषिद्धदिनेऽपि 
सक्न्महाख्यः कार्यः" इत्युक्तम् । 'आषाद्याः प््वमे पक्षे कन्यासंस्थे दिवाकरे । मताहनि 
पितुर्यो वै श्राद्धं दासखति मानवः ॥ तसय संवत्सरं यावत्संतृ्षाः पितरो ध्रुवम् ॥° इति 
नागरखण्डोक्तेः । या तिथिर्यस मास मृताहे तु प्रवतेते । सा तिथिः पितृपक्षे तु 
पूजनीया प्रयतः ॥ तिथिच्छेदो न कर्तव्यो विनाशचं यद्च्छया । पिण्डश्राद्धं च 
कतैव्यं विच्छित्ति नैव कारयेत् ॥ अशक्तः पक्षमध्ये तु करोलेकदिने यदा । निषिद्धेऽपि 
दिने कु्यायिण्डदानं यथाविधि ॥ इति कालयायथनोक्ते्च 1 भत्र मूरं चिन्यम् ! 

तथा पक्षश्राद्धकरणेऽपि न॒ नन्दादिषु पिण्डनिषेध इलाह परारारमाधवीये 
काष्णाजिषनिः-नभखयसयापरे पक्षे श्राद्धं कायं दिने दिवे । नैव नन्दादि बल्य स्यान्नैव 
निना चतुदशी ॥' इति ¦ यत्र श्राद्धमियेकवचनादिने दिने इति वीप्सावशाच्च सोमया- 
गवदेकसाभ्यासेनैकम्रयोगपरमिदम् । अतः श्रतिपसभृतिष्देकां वर्जयित्वा चतुर्दशीम् 
इति याज्ञवत्कीयं प्रयोगभेदपरं, नतु पश्वम्यादिपक्षविषयम् । श्रतिपस्रभृतिषु" इति 
विरिष्योक्तः । निणयदीपे, प्रथ्वीचन्द्रोदये, मदन पारिजाते चैवम् । अन्यक्रष्ण- 
पक्षपरं याज्ञवत्कीयम् । एतत्परत्वे "“नेव निन्या चतुद ीविरोधात्।” इति गाड; । तन्न; 
श्राद्धं शसखहतयस्येव चतुदंश्यां महाट्ये ।' इति विरोधात् । तत्त्वं तु-^तिथिनक्षत्रवारादि- 
निषेधो य उदाहृतः । स श्राद्धे तन्निमित्ते खा्रानुषङ्गकृते द्यो ॥' इति दिवोद्मसीये 
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बद्ध गाग्याक्तेसन्निमित्ते पक्षान्तरे च ज्ञेयः । सकृन्महाटये तु वचनान्निषेधः । अन्यत्र 
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न कोऽपि निपेधः, काष्णाजिनिस्मरतेरिति । अतो नन्दादो सपिण्डकश्राद्धे पुत्रवतोऽप्य- 
धिकारः । अचिरपि-~'महाल्ये क्षयाहे च दँ पुत्रस जन्मनि । तीर्थऽपि निवपेविण्डान् 
रविवारादिकेष्वपि ` ॥' पर्वोक्तनन्दानिषेधस्त॒ मृताहातिक्रमे सक्रन्महाटये पोणेमास्यादि 
मृतश्राद्धे तत्निमितते च ज्ञेयः । यत्त स्ख्रलयथेसारे-विवाहबतचृूडासु वषेमधं तदधकम् । 
पिण्डदानं रदा खानं न कुर्यात्तिरतपणम् ॥* इति । तस्ाच्नापवादे दिवोदासीये 
बृहस्पतिः- "तीथ संवत्सरे प्रेते पितृयागे महाटये । पिण्डदानं प्रकुर्वीत युगादिभरणी- 
मघे ॥ महालये गयाश्राद्धं मातापित्रोः क्षयेऽहनि । कतोद्राहोऽपि कुर्वीत पिण्डनिवेपणं 
सदा । इति । निणेयदीपे तु नन्दादिनिषेधः प्रय भिन्नश्राद्धविषयः । षोडसादव्यापि- 
श्राद्धरयोगेकले तु प्रयहं पिण्डदानं कायैमेवेद्युक्तम् । तदयमर्थः संपन्नः-षपोडशदव्यापि- 
शराद्धेक्ये न पिण्डनिषेधः। मृताहे सक्रन्महाख्येऽपि तथा । प्रयहं श्राद्धमेदेऽपि व्यतीपातादी 
तथा । अन्यत्र मृताहातिकरमे महाठ्ये च पिण्डनिषेध इति ॥ 

संन्यासिनां तु द्वादश्यां द्धं कार्यम् । यतीनां च वनस्थानां वैष्णवानां विशे- 
घृतः । द्वादश्यां विहितं शराद्धं कृष्णपक्षे विशेषतः ॥" प्थ्वीचन्द्रीदये संग्रहोक्तेः ॥ 

अत्र पक्षे श्राद्धाकरणे गौणकालमाह हेमाद्रौ यमः-हंसे कन्यासु वर्षासे श्चाके 
नापि गृहे वसन् । पच्म्योरन्तरे दयादुभयोरपि पक्षयोः ॥' आशिनकृष्णशुङ्पच्वम्योमेध्य 
इदः । तत्राप्यसंभवे भविष्ये- येयं दीपान्विता राजन् ख्याता पञ्चदशी भुवि । तयां 
दचान्न चेहत्तं पिदरणां वे महाल्ये ॥' तत्राप्यसंभवे भारते~“यावच कन्यातुख्योः कमा- 
दासे दिवाकरः । राल्यं प्रेतपुरं तावदधिकं यावदागतः ॥` ब्ाद्ये-वृधिके समतिक्रान्ते 
पितरो देवतः सह । निःश्वस्य प्रतिगच्छन्ति शापं दसा सुदारुणम् ॥' यत्तु जातुकण्यंः 
आकाह्न्ति स्म पितरः पश्वमं पक्षमाधिताः। तस्मात्तत्रैव दातव्यं दत्तमन्यत्र निष्फलम् ॥ 
इति, तत्फरातिदायदहानिपरम् । "कन्यां गच्छतु वा न वाः इति तुरीयपादे वा पाटः । तेन 
केन्यायोगे प्राश्स्यमत्रम् । अतः श्राद्धविवेको्तं श्राद्धदरयं हेयम् । इदं च श्राद्धमन्नेनेव 
कायं नामान्नादिना । ताह च सपिण्डं च गयाश्राद्धं महाख्यम् । आपन्नोऽपि न कुर्वति 
श्राद्धमामेन कर्हिचित् ॥ इति स्खतिदपेणे गाटवोक्तेः ॥ 

अथाच्र देवता; संग्रहे-^ताताम्बातितयं, सपलजननी, मातामहादिजयं सचि 
द्लीतनयादि, तात-जननी-खभ्रातरस्तस्लियः । ताताम्बासमभगिन्यपलयधवयुक्, जायापिता, 
सदर, रिष्याप्ताः पिते महाट्यविधौ, तीर्थे तथा तषणे॥ अस्या्थः--तातत्रयी=पितृज्रयी 
अम्बात्रयी च। स्टृदयथसारेऽपि-'महाल्ये मातृश्रादधं पथक् प्रशस्तम्” इति । अत्र विरोषः 
स्खतिदपेणे गाटवः-' अनेका मातरो यख श्राद्धे चापरपक्षिके । अर्ष्वदानं प्थक्क्यासि- 
ण्डमेकं तु निवपेत् ॥' जीवन्मातृकस्तु सापलमातरेकोषिष्टं कुर्यान्न पार्वणम् । आद्धदीप- 
कलिकायां तु पवेणसुक्तम् । “आन्वष्टक्यं च यन्मातुर्गयाश्नाद्धं महाख्यम् । पितृपलरीष्च च 

१---.तथेति केचित् । तन्नापि निषेधस्तु युक्तः इलयधिकः पाठः कचित् । 
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श्राद्धं कार्य पा्ृणवइवेत्" इति वृहन्मनू्तेः। सखीति मातामहानां सपलीकतरेऽपि विभवे 
सति मातामहीनां पृथक्रा्यम्। 'महाठ्ये गयाश्रद्ध वृद्धौ चान्वष्टकासु च । जञेयं दादशदेवयं 
तीरथ प्रष्ठ मघासु च ।' इति निगमोक्तेः । देमाद्विमते तत्र नवेदैवलयमेव । महा- 
स्ये गयाश्राद्धे वद्धो चान्वष्टकासु च ¦ नवेदेवलमत्र्टं शेषं षायपोरुषं विदुः ॥' इति 
विष्णुधर्मोक्तेः ! तातम्राता=पितृव्यः, जननीभ्राता=मातुटः, तत्लियभ=पितृव्यस्ीमातु- 
ठानीग्रातृजायाः । पितृष्वसृमातुष्वसस्वमगिन्योऽपलयमवैयुक्ताः । तेन सापल्याये सधवाये 
इति प्रयोगो ज्ञेयः) एतासु सतीषु न तद्धवौदेदौनम् । दारटोपात् । जायापिता=शवङ्चुरः । 
शशररप्यत्रोपटश्षया । अत्र भूरं स्छतिचन्दिकायां ' ज्ञेयस् । अव प्वैणेकोदष्टव्यव- 
योक्ता हेमाद्रौ पुराणान्तरे “उपाध्याययुसुशश्रपितृव्याचार्यमातुलाः । शद्युरातृत- 
तपुतरपुत्रविक्रिष्यपोषकाः ॥ भगिनीखामिदुहितृजामातृभगिनीञुताः । पितरौ पितृपल्ीनां 
पितुमीतुश्च या खसा ॥ सखिद्रव्यदरिष्या्यास्तीर्थं चैव महालये । एकोद्ध्टविधानेन 
पूजनीयाः प्रयलतः ।' इति । इतरेषां पित्रादीनां पावेणमथंषिद्धम् । जत्र कमान्यत्वेऽप्या- 
चाराद्ववस्ा । अरक्तं त॒॒परथिवीचन्द्रोदये चतुविदशातिमते-'एकस्मिन्बराह्यणे 
सर्वानाचायौ दीन्प्रपूजयेत् । दर द्वादश वा पिण्डान्दधादकरणं न तु ॥° एकोदष्टखरूपं 
चाह याज्ञवर्क्यः-“एकोद्टं देवदीनमेकार््येकपवित्रकम् । आवाहनागरोकरणरदहितं त्वप- 
सव्यवत् ॥' इति ¦ अ्रैकपाको वैश्वदेवतच्रं पिण्डं बर्हिश्चैकमिति स्रलयथसारे उक्तम् । 
अत्र पाणिदहोमः । पिण्डाश्वात्र द्विजान्तिक इत्याह प्रयोगपारिजाते आचायः- 
“काम्यमभ्युदयेऽष्म्यामेकोदिष्टमथाष्टमम् । चतुर्ष्वेषु केरे होमः पिण्डाश्चात्र दविजान्तिके ॥ 
इति। पर्वणेकोद््टियोः समानतच्रते तु अथिक्चमीप एव । अत्र धुरिठिचने वेैशेदेवो । अपि 
कन्यागते सूर्यं काम्ये च धुर्टिचनौ ।' इति हेमाद्रावादिद्यपुराणात्। अत्र प्रति- 
दिनं भिन्नप्रयोगत्वादक्षिणभेदो वा प्रयोभैक्यादन्ते एव वा दक्षिणेति हेमाद्रौ उक्तम् । 
एतच सेन्यस्तपितृकादिना जीवपितृकेणापि कार्यम् । वृद्धौ तीर्थे च सन्यसे ताते च 
पतिते सति । येभ्य एव पिता दचात्तेभ्यो दचात्खयं सुतः ॥ इति कालयायनोक्तेः । 
यच कोण्डिन्यः-'दरीश्राद्धं गयाश्राद्धं श्राद्धं चापरपक्षिकम् । न जीवपितृकः कुया- 
तिटेस्त्पणमेव च ॥' इति, तत् संन्यस्तपित्रा्यतिच्किविषयम् , काम्यश्राद्धपरं वा । अत्र 
बहु वक्तव्यं ओपितृक्रतजीवत्पितृकनिणेये ज्ञेयम् । एतच्च जीवसितृकेण पिण्डर- 
हितं कायैम् । शगुण्डनं पिण्डदानं च प्रेतकमं च सर्वशः । न जीवपितृकः कृयीदर्विणी- 
पतिरेव च ।॥ इति दक्षेण तख पिण्डनिषेधात् । अन्वष्टक्यमातृवाषिकादो तु वचनाद्ध- 
वतीति वक्ष्यामः । तथा छगङेयः-'पिण्डो यत्र निवर्तत मधादिषु कथचन । सां कल्यं 
तु तदा कायं नियमाद्रद्यवादिभिः ॥' साकल्यखरूपं च वक्ष्यते ॥ 

५१--“आदौ पिता ततो माता सपल्लजननी तथा । मातामहाः सपलीकाः स्वपली तदनन्तरम् । 
सुतञ्आवृपिवृव्याश्च मातुरश्च सपलयः । दुहिता भगिनी चेव दोहित्रो मागिनेयकः ॥ पितृष्वसा 
मातृष्वसा शञ्युरो गुररर्थेनः 1 इत्यादि मूर जेयम् । 

१५ नि° सिं° 



११४ निणयसिन्थो [ कपिखषषटी 

अत्र ्राद्धाङ्गतपेणं पक्षशराद्धे प्रतिदिनं श्राद्धो तरम्। सञ्घन्महाय्ये तु परेऽहि कारम् । 
तदुक्तं नारदीये-षक्षश्राद्ध यदा कुर्यात्त्पणं तु दिने दिने । सकरन्मदहाख्ये चैव 
परेऽहनि तिखेदकम् ॥' गर्गाऽपि-शक्षश्राद्धे हिरण्ये च अनुव्रज्य तिलोदकम् । इति । 
तथा प्रयोगपारिजाते गगेः-शरष्णे भाद्रपद् मासि शराद्धं प्रतिदिनं मवेत् । पिदा 
प्रय कार्यं निषिद्धादेऽपि तपेणम् ॥ सकरन्महास्ये श्वः स्ादष्टकाखन्त एव हि ॥' इदं 
निषिद्धदिनेऽपि कार्यम् । 'तिथितीर्थविरेषेषु कार्य प्रेते च सर्वदा ॥ इति स्थ्रदयर्थसा- 
रोक्तेः ! (तीर्थे तिथिविरेषे च गयायां प्रतपक्षके । निषिद्धेऽपि दिने छयीततर्पणं तिरमिभि- 
तम् ॥` इति स्शृतिरलावल्यां वचनाच ॥ 

एतच श्राद्धे मलमासे न कायम् । तदाह शुः-रद्धिश्रादधं तथा सोममध्याेयं मह- 
खयम् । राजाभिषेकं काम्यं च न ढुयौद्धालद्विते ॥' इति । हेमाद्रौ नागरखण्डे- 
"नमो वाथ नभसो वा मरमासो यदा भवेत् । समः पितृपक्षः स्यादन्यत्रैव तु पचमः ॥' 
एतच्च पित्रोरभैरणे प्रथमाब्दे कृताक्रतमिति चिस्थरीसेत मदाः ॥ 

इदं च निलयं काम्यं च । 'पुत्रानायुस्तथारोग्यमेशव्यमतठं तथा । प्राभोति प्म दत्वा 
श्राद्धं कामान्ुपुष्कखन् ॥" इति जावाच्युक्तेः । ध्ृधिके समतिक्रान्ते पितरो दैवतैः 
सह । निःश्वस्य प्रतिगच्छन्ति शापं दत्वा सुदारुणम् ॥ इति काष्णोजिनिवचनाच । 
तदतिक्रमे प्रायधित्तमुक्तख्ग्विधाने-्ुयो अश्वस्य मतरं च दैरामासं द्विमासयोः । महा- 
खयं यद् न्यूने तदा संपूर्णमेति तत् ॥" इति । दिमासयोः कन्यातुस्योर्महाख्यश्राद्धं यद] 
हीनमियथः ॥ 

अत्र मरण्यां आद्धमतिप्रशस्तम् । तदुक्तं प्रथिवीचन्द्रोदये मार्स्ये-“भरणी 
पितृपक्षे त॒ महती परिकीर्तिता । अस्यां श्राद्धं कृतं येन स॒ गयाश्राद्धकृद्धवेत् ॥ पृथि- 
बीचन्द्रौदये ओरीधरीये ब्रहस्पतिः-नमस्यापरक्षसख द्वितीया यदि याम्यभे । तृतीया 
चाथितारामिः सहिता प्रीतिदा पितुः ॥ 

एतत्पक्ष षष्ठी योगविरशेषेण कपिरखासंज्ञा । तदुक्तं वाराहे-“नभसक्रष्णपक्षे त॒ 
रोहिणीपातमूसुतैः । युक्ता षष्ठी पुराणज्ञैः कपट परिकीर्तिता ॥ ततोपवासनियमेमास्कं 
तत्र पूजयेत् । कपिलां च द्िजाम्याय दत्वा _कतुफठं ठमेत् ॥' पुराणससचये-भादर 

क 

माससिते पक्षे मानो चैव करे सिते । पते डुजे च रोहिण्यां सा पष्ठी कपिला भवेत् ॥ 
` १--मन्नोऽयं ऋस्वेदसंहिवा्ां परथमाष्टफे चतुरथाभ्याये-- सुरो अश्र चतुथाभ्याये--्दुरो अश्वस दुर इन्द्र गोरसि दुरो यन्य 
वसुन इनस्पतिः । शिक्षानरः प्रदिवो अकामकशेनः सखा सखिभ्यस्तमिदं गरणीमसि ॥° इति । तस्य 
व्याख्या-हे इन्दर, त्वं अश्वस दुरो दाताऽसि, तथा गोः पश्वादेदुरो दाताऽसि, तथा यवस्य यवादेर्धान्य- 
जातस्य हुरो दातासि । वसुनः निवासहेतोधनसयेनः स्वामी पतिः सर्वेषां पराख्यिता । शिश्चानरः शिश्च- 
तिदोनकर्मा । शिक्षाया दानस्य ॒नेताऽि । प्रदिवः पुराणः श्रगता दिवो दिवसा यस्मिन् स तथोक्तः । 
अकामकरौनः कामान्. करोयति नाङयतीति कामकदौनः, न कामकदीनः अकामकरीनः...हविर्दत्त- 
वतां यजमानानां कामानमिमतकफरुप्रदानेन पूरयतीलय्थः । सखिभ्यः समानाख्यानेभ्य ऋत्विग्भ्यः 
सखा सखिवदलयन्तं प्रियः, एवंभूतो य ॒इन्द्रसत प्रति इदं स्तोत्ररक्षणं वचः गृणीमसि बूमहे । इति 
श्रीमस्सायणाचायौणाम् 1 २--"दज्वारं द्विमासयोः” इति पाटः । 



महारक्ष्मी्रतम् 1 द्वितीयः परिच्छेदः । ११५ 

अत्र दर्शान्तत्वेन महाख्यो भाद्रपदक्रष्णपक्षो ज्ञेय इत्युक्तं निर्णयाखरते हेमाद्रौ च । 
टस्तार्कस्तु फठातिद्ययार्थः । संयोगे तु चतुणा वै निर्दि पसरेष्ठिना ।' इति तञचेवोक्तः, 
अत्र विरेषो हेमाद्रौ स्कान्दे-'दवदारं तथोसीरं उुङ्खमेटमनःशिखम् । पत्रकं प्यकं 
यष्ठमधु गव्येन पेषयेत् ॥ क्ीरेणालोड्य कल्केन खानं छर्यात्समचरकम् ॥ ““आपस्त्वमसि देवेदा 
ज्योतिषां पतिरेव च । पापं नासय मे देव वाञ्नःकायकर्मजम् ॥7' पच्चगव्यकृतस्ञानः पव्वम- 
स्त॒ मार्जयेत् ।' पच्वभद्ग-पव्वपल्यैः । लथा-^र्लेनीनावियेर्क्तं सोवणं काययेद्रविस् । 
राक्तितस्तु पठादध्वं तदध कर्षतोऽपि वा। सोवर्णमरुणं क्यान्नोकां चेव तथा रथम् ॥' तथा- 
अल्पवित्तोऽपि यः कथित्ोऽपि यादिमं विधिम् ।' पभासम्वण्डे-श्थापयेद वणं कुम्भं 
चन्दनोदकपूसिम् । रक्तवखयुगच्छन्े ताम्रपात्रेण संयुतम् ॥ रथो रौक्मपटयेव एकचक्रः 
सुचिषितः । सौवर्णपलसंयुक्तां मूरति सूर्यस कारयेत् । ततः सूयं कपिलं च षोडरो- 
पचारेः संपूज्य दयात् । शदिव्यमूर्तिर्जगन््ुद्रदशात्मा दिवाकरः । कपरिखसटितो देवो 
मम मुक्ति प्रयच्छतु ॥ यस्माच कपिठे पुण्या सवलोक पावनी । प्रदत्ता सह सूर्येण 
मम मुक्तिप्रदा भव ॥' इति । विशेषान्तरं तत्रैव ज्ञेयमिति दिर ॥ 

इयमेव चन्द्रषष्टी । सा चन्द्रोदयव्यापिनी ग्राह्या । उभयत्र तथाते पूर्वा । तदुक्तं 
भविष्ये-^तदरद्धाद्रपदे मासि षष्ठयां पक्ष सितेतरे । चन्द्रषष्ठी्रतं कर्यासूरवैवेधः 
प्रसस्यते । चन्द्रोदये यदा पष्ठी पूवीहे चापरेऽहनि । चन्द्रषष्ठवसिते पक्षे सैवोपोष्या 
म्रयलतः ।' इति ॥ 

अष्टम्यामाश्वलायनेन मघावर्षसं्ञं आद्धमुक्तम् । “एतेन माघ्यावषं प्रौष्ठपया अपर- 
मधघावष- पक्षैः इति । दं सप्तम्यादिषु तिष्वहःसु कार्यम् इति नारायणच्रत्तिः । 
भाद्म् । हरदन्तस्तु मघायुक्तवर्षासु भवं जयोदरीश्राद्धमिति व्याचख्यौ । परथ्वी- 

चन्द्रोदये ब्राद्य-'आषाव्याः पञ्चमे पक्षे गया मध्याष्टमी स्मृता । अयोदसी गजच्छाया 
गयातुल्या तु पेतृके ॥' 

जआधिनकृष्णष्टम्यां मद्ालक्ष्मीवतम् ! तत्र॒ निर्णयाश्रते पुराणससचये- 
महारक््मी- श्रियोऽचैनं भाद्रपदे सिताष्टमी रभ्य कन्यामगते च सूर्ये । समाप्येत 
तस्र । तिथौ च यावत्सूर्यसतु पू्वार्धगतो युवा ॥" इति । तन्चैव-कन्यागते- 

ऽक भरारभ्य कर्तव्यं न ॒भियोऽचैनम् । हस्तप्रान्तदटसखेऽक तद्रतं न समापयेत् ॥ पूज- 
नीया गरहानामष्टमी प्रावृषि धियः । दोषेश्रतुभिः संयक्ता सवेसंपत्करी तिभिः ॥ 
तथा-'पुत्रसोमाग्यराज्यायुनीरिनी सा प्रकीर्तिता । तस्मास्सर्वप्रयत्ेन याज्या कन्यागते 
एवौ ॥ विरेषेण परिाल्या नवमीद्षिता यदि ॥ इति दोषचतुष्टयं ततैवोक्तम्-“त्र- 
दिने चावमे चेव अष्टमीं नोपवासयेत् । पुत्रहा नवमीविद्धा खघ्री हस्ताधगे सौ ॥° इति। 
तरिदिनावमदिनटक्षणं च रलमारखायाम्- यत्रैकः स्पृशति तिथिद्रयावसानं वास्थेदवम- 

१--केचित्त "यष्टिं मु गन्बेन' इतिः पठन्ति ! २--“माव्य्ाष्टमी स्ता" दति क्रचित्पाठः + 



११६ निणयसिन्धो [ अन्वष्टकाश्रद्ध 

दिनं तदटुक्तमा्यैः । यः स्पशद्धवति तिधित्रयख चाहा तरिदयुस्पकथितमिदं दयं च नेष्टम् ॥' 
एते च स्वे निषेधाः प्रथमारम्भविषयाः । मध्ये तु सतिसंभवे ज्ञेयाः । अतेख षोडशा- 

व्दसाध्यतेन मध्ये लागायोगात् । दयं चन्द्रोदयव्यापिनी आद्या । तत्रैव पूजाघयु्तेः । 

परदिने चन्दरोदयादर् त्िसुहूर्व्यापिवे पैव काया, अन्यथा पूर्वैव । 'ूवौ वा प्रविद्धा 

वा राया चन्द्रोदये सदा । त्िमहूतीपि सा पर्या परतशचर्ध्वगामिनी ॥" इति मदनरले 

निर्णयामृते च संग्रदोक्तः । “अर्धैरा्मतिक्म्य वतते योत्तरा तिथिः । तदा तखां 

तिथौ कार्व महारकष्मीत्रतं सदा ॥' इति वचनाेति संक्षेपः ॥ 
इति महाटस््मीनतनिणयः ॥ 

अथ नवम्यामन्वष्टकाश्राद्धम् । तत्र कालयायनः-' अन्वष्टकासु नवभिः पिण्डिः 

्रद्धसुदाहतम् । पित्रादिमातृमध्य च ततो मातामहान्तकस् ॥ परथ्वीचन्द्रोदये 

ब्रह्माण्डे-'पिदणं प्रथमं दचान्मादृणां तदनन्तरम् । ततो मातामहानां च अन्वष्व्ये 
क्रमः स्मृतः ॥ आ्द्धहेमाद्रो छागखेयः-किवटास्तु क्षये कायौ वृद्धावादौ प्रकी- 
तिताः । अन्वष्टकासु मध्यखा नान्याः कायास्तु मातरः ॥" दीपिकायां तु मातृश्राद्ध- 
मादौ कार्थमित्युक्तम्, मातृयजनं तन्वष्टकाखादित इति हेमाद्रौ । जाद्मयेऽपि-अन्व- 
कासु ऋमशो मातृपूर्वं तदिष्यते ! इति । अत्र शखामेदेन व्यवेत परथ्वीचन्द्रो- 
दयः; । जीवलितृकविषयमिति निर्णयदीपः; । इदं च जीवपिपतृकेणापि कार्थम् । तदुक्तं 
निर्णयाभते मैजायणीयपरिरि्टे-“आन्वष्टक्यं गयाप्राप्रो सदां यच मृतेऽहनि । 
मातुः राद्धं युतः ु्यातितर्यपि च जीवति ॥' यद्यपि जीवयितृकस प्वाप्यन्वष्टका अवदय 

अन्वष्टका. कर्तव्याः, तथाप्यशक्तस्येयमावदयकी । प्रोष्ठपवष्टका भूयः पितृलोके भवि- 
शराद्धम्। ष्यति ॥ इति हेमाद्रौ पाद्मोक्तेः । 'सवीसामेव मादरणां श्राद्धं कन्या- 

गते रौ । नवम्यां हि प्रदातर्यं अद्यटन्धवरा यतः ॥ इति सूतेनावद्यकलवोक्तेशच । 
अत्र 'सवीसाम् इल्युक्तेः सखमातरि जीवन्यामपि सपत्मातृभ्यो दयात् । तन्मरणे सति 
तसै ताभ्यश्च दचादिलयक्तं जीवत्पितृकनिर्णये गुरुभिः । अव्र सवसा नामनिर्दे 
तरैको = ध 

नेको बाह्मणोऽर्ष्य; पिण्डश्च । नामैक्ये तु द्विवचनाद्प्ियोग इत्युक्तं नारायणघ्रत्तौ । 
अन्वष्टकाश्राद्धे त्यागश्च गोभिरीयानां मध्यमायामेव, न स्वसु । अन्वष्टक्थं मध्यमाया- 
मिति भोभिरमौतमो ।' इति छन्दोगपरिदिात् । अन्न भर्तृमरणोत्तरं पूर्वगृतमातू- 
श्राद्धं न कार्यमिति केचिदाहुः । पठन्ति च-श्राद्धं नवम्यां ङुयौत्तन्मृते तरि टुप्यते ॥ 
इति, तदेतचिमूरुलान्मूमरतारणमत्रम् । आ्राद्धदीपकलिकायां चाद्मे-'पितृमत्- 
कुरोतन्ना याः काश्चित्तु सृताः क्षियः । श्राद्धाय मातरो जञेयाः शराद्धं तत्र मदीयते ॥' इति । 
अत्र देशाचाराद्छवखा । 
सि 

१ ाखाभेदेनेति बहा पितृपूर्वं, तस्ृत्रे तथोक्तेः, अन्येषां त॒ मातृपूेम् । 
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इदं चात्पनीतेनापि कार्यम् । तदुक्तं आ्राद्धरलपाणौ मारस्ये-“अमावाखाष्ट- 
काकृष्णपक्षप्वदीषु च । इदयमिधाय-"एतचानुपनीतोऽपि कुर्यात्सवेषु पवसु । शराद्धं सा- 
धारणं नाम् सवेकामफलप्रदम् ॥ मायौ पिरहितोऽप्येतस्रवासस्थोऽपि नियः । र्रोऽप्यमत्र- 
वत् ु यादनेन विधिना बुधः ॥' इति । तेन सभ्रेरवेदमिति परास्तम् । अन्वष्टकातः पथ- 
गेवे्द मातुः श्राद्धमियपि प्रासम् । छघवेन मूरैक्यादष्टकापवादाविरेषाच  तेनान्यत्रान्व- 
एटकाश्राद्धसयाङ्गस्याप्यत्र प्रधानत्वं वचनात् । अवेष्टेरिव राजसूयान्त्ग॑तायाः 'एतयात्रा- 
कामं याजयेत्" इति फलार्थतम्। अत्राष्टका=अन्वष्ठका पूरवीचुरोधात्। तथाथिपुराणे-अन्व- 
कासु व्रद्धो च गयायां च क्षयेऽहनि । अत्र॒ मातुः प्रथक् श्राद्धमन्यत्र पतिना सहं ॥° 
आपस्तम्बानां तु अष्टकासु च वृद्धो च' इति भाष्यकारः पाटादष्टकायां मातृश्राद्धम् । न्दो- 
गेस्तत्र मातृमातामहश्रादधे न काये किंतु ॒त्िपुरुषमेव । "न योषिद्धयः प्रथग्दयादवसान- 
दिनाहते । कंषूसमन्वितं मुक्ता तथां श्राद्धषोडशम् । प्रयाव्िकं च शेषेषु पिण्डाः स्युः 
षडिति धितिः ॥' इति छन्दोगपरिद्िश्त्। अन्वष्टका तेषां कषूविधानात्ः इति 
चलपाणिः । यत्तु-'तमिक्तपक्षे नवमी पुण्या भाद्रपदे हि या । चलारः पार्वणाः कायौ; 
पितृपक्षे मनीषिभिः ॥" इति, तदेशाचारतो व्यवशथितं ज्ञेयम् । इदं जीवपितृकेणापि स- 
पिण्डं कार्यम् । हेमाद्रौ विष्णुधर्मोत्तरे-'अन्वष्टकाु च सीणां श्राद्धं कायं तथेव 
च । इत्युपक्रम्य---पिण्डनिर्वपणं कार्यं ॒तय्यामपि सृसत्तम ।' इति वचनं श्राद्धविधिना 
पिण्डदाने प्रापे पुनस्तत्कीतैने यख जीवपियतृकगर्भिणीपतितादिना पिण्डदानं निषिद्धं तख 
तसराघ्यथमिति आओतातचरणाः॥ 

अचर सुवासिनी भोजनसुक्तं माकंण्डेययुराणे-“मातः आद्धे तु संग्रि बराहमणेः 
सह भोजनम् । सुवासिन्ये प्रदातव्यमिति सातातपोऽब्रवीत् ॥ भर्ते सृता नारी सह 
दाहेन वा भृता । तस्याः यने नियुञ्जीत क्रिः सह ॒सुवासिनीम् ॥' ततैव मदारसा- 
वाक्यम्-लीश्राद्ध पुत्र देयाः स्युरठंकाराश्च योषिते । मञ्जीरमेखटादामकर्णिकाकङ्कणा- 

अशक्तो अलु- दयः ! इति । अत्राशक्तावयुकल्पमाहाश्वलायनः- अनडुहो यवसमाहर- 
कट्मः। दभ्रिना वा कक्षमुपोषेदेषा मेऽष्टठकेति न लेवानष्टकः खातः इति । हेमाद्रौ 

पितामहः-अमानास्याव्यतीपातपोणेमास्यष्टकायु च । दिद्रान् श्राद्धमङ्कुवोणो नरकं 

१--अवेष्टिः राजसूयान्तगैतेष्टिः । २-छन्दोगाः सामचेदिनः । ३--कषूप्रकारस्तृतीयपरिच्छेदोत्तराधं 
दश्व्यः। ४-- भर्तुरिति विधवाश्राद्धे सुवासिन्या अनावरयकरवार्थम् । एतदेव मातुराञ्दिकादिसखमस्तश्राद्ध 
सुवासिनीभ्रापकम् । सह दाहेनेति । तच्च सह द्ग्धाया मातुराब्दिकादाविव नवमीश्राद्धे घुवासिनीप्रापकं 
नवमीश्रादमपि भापयति । इति रीकारए्यः । धर्मसिन्धो तु~"अत एवास्या अविधवानवमी्वप्रसिद्धिः। 
अतः पल्या अपि नवमीश्रादधं कायैम् । जस्याचिधवानवमीश्नाद्धस्य महाख्यवयावदुशिकददीनं गोणकालः” 

दस्युम् । 
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प्रतिपद्यते ।॥ अकरणे च प्रायधित्तमुक्तसग्विधाने-'एमिदयुभिजपेन्मघ्रं शतवारं तु तदिने । 
आन्वषटक्यं यद् न्यूनं संपूर्ण याति सर्वथा ॥' इति ॥ एतत्पक्षे दादरयां विरोषः 
पुथ्वीचन्द्रोदये वायवीये-“संन्यासिनोऽप्याब्दिकादि पुत्रः डु्या्थाविधि । महाय्ये तु 
यच्छं दराद्यां पार्वणं तु तत् ॥° इति । 

- अथ चयोदरीभ्ाद्धम् । ततरे चद्िका-्रयोदरी भाद्रपदी कृष्णा मुख्या 
पितुभिया । तृप्यन्ति पितरस्तस्यां खयं प्रतं समाः ॥ मघायुतायां तस्यां त जलयेरपि 
तोषिताः । तृप्यन्ति पितरस्तददरषीणामयुतायुतम् ॥' प्रयोग पारिजाते राङ्कः-श्रोष्ठपवा- 
मतीतायां मघायुक्तां ्रयोदसीम् । प्राप्य श्राद्धं तु कतैन्यं मधुना पायसेन च ॥ प्रजा- 
मिष्टं यशः सखगेमारोग्यं च धन तथा । नृणां श्राद्धे सदा प्रीताः प्रयच्छन्ति पितामहाः ॥' 
एतञियमपि । परथ्वीचन्द्रोदये विष्णुधरम-श्रोष्टपद्यामतीतायां तथा करष्ण्रयोदस्ी । 
इत्युक्त्वा-“एतांसतु श्रादधकाखान्वे निलयानाह ्रजापतिः । श्राद्धमेतेष्वकु्बीणो नरकं प्रति- 
पद्यते ॥' इत्युक्तेः । एतचाविभक्तेरपि प्रथक्षार्यम् । तथा च हेमाद्रौ-'विभक्ता वाऽबि- 
भक्ता वा कुयुः श्राद्धं एथर् सुताः । मघासु च ततोऽन्यत्र नाधिकारः प्रथग्विना ॥' इति । 
अपरा बवायवीये-्हसे हस्यते या॒तु मघायुक्त अयोदशी । तिरथिरवैवखती नाम 
सा छया कुञ्जरस्य तु ॥' अत्र च-अपि नः स ऊुठे मूयायो नो दचात्रयोदशीम् । पायसं 
मधुसर्पिभ्यां प्राक्छाये ऊुञ्रस्य च ॥° इति विष्णुमनुवचने केवर्त्रयोदरीश्चते्मषा 
गुण इति कल्पतरः । खलपाणिस्तु-किवरुवाक्यानामथेवादतवाद्िधौ च मघायोगश्चु- 
तेर्विधिराधवाहिरिं्टमेव निमित्तम्" इयाह । वस्तुतस्तु-'मघुमांसेश शकश पयसा पायसेन 
च } एष् नो दास्यति भाद्धं वषोसु च मघाय च ।' इति वसिष्व चने केवरमघाश्चुतेर्वि- 
निगमकाभावादुभयं भिन्नं निमित्त, पूर्वोक्तवचनाच योगाधिक्ये फएराधिक्यम् । अत एव 
यान्ञवल्क्यः-(तथा वषोत्रयोदस्यां मघासु च विरोषतः ।' इति । जयोदशीशाद्धं 
निम्, _अन्यत्काम्यम् । अनर ““-्रयोदर्यां बहुपुत्रा युवमारिणस्तु भवन्ति इदयाप- 
स्तम्बो क्तयवमारि्िमपलदोषं सदिष्णोरपल्माघ्राथिनः स्प्रयन्तरोक्तधनार्थिनो वाधिकार" 
इति कर्पतरुः । अपलयनिन्दया तदर्थिनोऽनधिकारात् फसन्तरकामयेवाधिकारः इति 

१--तच्र पूर्वं ̀  ममान्वष्टक्याकरणजनिवभ्रत्यवायपरिडारार्थं शववारमेभिद्युभिः सुमना इति मच्रजपं 
करिष्ये इति संकर्प्य तज्नपं कुयात् । मच्रस्तु-एभिद्युभिः सुमना एभिरिन्दुभिर्निरन्धानो अमतिं गोभि- 
रश्विना । इन्द्रेण दस्यु दरयन्त इन्दुभियुतद्रेषसः समिषा रभेमहि ॥* इति । चर० सं ०अ०१अ०४। जख 
नहे इन्द्रः एभिरस्साभिदतेद्युभिर्दषिरपुरोडाश्ादिभिः एभिरिन्दुमिः पुरोवर्तिभिस्तुभ्यं दत्तेः सोमश्च 
मरीतस्त्वं अस्माकम दारि्यं गोभिस्त्वया दन्तैः पञ्चभिरश्चिनाश्वयुक्तेन धनेन च निरन्धानो निवर्तयन् 
खुभनाः श्ोभनमना मच । बयमिन्दुभिरस्साभिदैत्तेः सोमैः परीतेनेन्दरेण दस्युं उपक्षपयितारं शुं दर्यन्तो 
हिंखन्तः अत एव युतद्रेषसः एथग्भूतश्श्चका भूस्वा इषा इन्द्रदत्तेनाकेन संरमेमहि संरब्धा भवेम 1 संग- 
च्छेमहीयभः ।' इति श्रीमत्सायणान्रा्यह्ता व्याख्या । २--निशिषटशब्देन मधघातिशिष्टेति जेयम् । 
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हलायुधः । एतसिण्डरहित कार्यम् । (मघायुक्तव्रयोदद्यां पिण्डनिवेपणं द्विजः । सस- 
तानो नैव कु्ां्िय ते कवयो विदुः । इति बृहत्परारदारोक्तेः । इदं मठमासेऽपि 
कायम् । मघात्रयोदरीश्राद् प्रत्युपथितिहेतुकम् । अनन्यगतिकवेन कर्तव्यं स्यान्मटिम्लुचे \ 
इति काठकगद्योक्तेः । यानि तु अङ्धिराः-श्रयोदस्यां कृष्णपक्षे यः श्राद्ध कुरूते नरः। 
पञ्चत्व तस्य जानीयाव्येष्ठपुत्रसख निधितम् ।' वामनयपुराणे-श्रयोदद्यां तु वे श्राद्ध न 
कुयोयुत्रवान् गृही ।' इयादीनि वचनानि, तानि युत्रवटिषयाणि वा, महाख्यख्यमिन्नत्रयोदशी- 
विषयाणि का, काम्यश्नाद्धविषयाणि वा, सपिण्डकश्राद्धविषयाणि वेति केचित् । हेमाद्धि- 
प्रसुखास्तवेकवरमश्राद्धविषयाणि । श्राद्ध नैवेर्कवर्गसख अयोदश्यामुपक्रमेत् । न तृक्षासघ्र ये 
यस प्रजा हिसन्ति तस ते ॥' इति काष्णाजिनिस्मरते; । यद्यपि "पितरो यत्र पूज्यन्ते 
तत्र मातामहा अपि ! इति धौम्योक्तेर्मं॑केवटपितृवगैस प्ा्ितथापि व्यामोदादिप्रा्त- 
निषेधोऽयमिलयाह्ुः । वयं तु पर्यामः-पुत्रवद्विषयाण्येवेति । “असतानस्तु यस्त श्राद्ध प्रोक्ता 
त्रयोदरी । सतानयुक्तो यः ऊु्यीत्तस्य वंराक्षयो भवेत् 1" इति हेमाद्रौ नागरखण्डोक्ते 
पूवैवाक्यमप्यसतानस्थेवेकवर्गनिषेधकमिति । अत्र मघात्रयोदसीमहाठययुगादि्राद्धानां तत्रेण 
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प्रयोगः, नं तु प्रसद्धसिद्धिरियन्यत्र विस्तरः ॥ 

अथ चलुर्दी । पएथ्वीचन्द्रोदये पचेताः-ृकषारोदणरोदायैरविदुलरविषा- 
भरमि । नखिदष्टिविपन्ना ये तेष शस्ता चतुदेरी ॥ जाद्य-युवानः पितरो यस्य मृताः 
रखेण वा हताः । तेन काये चतुर्दर्यां तेषां तुपिमभीप्सता !॥' नागरखण्डे-“अप्- 
सृद्युभवेयेषां शखश्रत्युरथापि वा । श्राद्ध तेषां मकतैव्य चतुर्दश्यां नराधिप ॥' एतत भायो 
नारकरखाभिविषोदकोन्धनप्रपतनैशेच्छतामिति गौतमोक्तदुभरणोपरक्षणम् । एकयो- 
गनिर्देशात् । सर्वषां तुल्यधर्माणमेकस्यापि यदुच्यते । सर्वेषां तत्सम ज्ञेयमेकषूपा हि ते 
स्मृताः ॥' इत्युरानसोक्तेश्च । तच्च कृतक्रियाणामेवेति वक्ष्यामः । सरीचिः-विष- 
राखश्वापदाहितिर्यग््राद्मणवातिनाम् । चतुदंश्यां क्रियाः कायौ अन्येषां तु विगर्हिताः ॥' 
त्र जाह्मणधाती तेन हतो नतु ब्रह्महा । तस्य पतितत्वादिति छङपाणिः । अत्रोदेश्य- 
विशेषणयाविवक्षितत्वात्छीणामपि रश्रादिहतानमेकोद््टं काये न पा्ैणमिति ओदन्तो 
पाध्यायः । इद विषादिहतानामेव न प्रसवादिग्रतानामिति वाचस्पतिः । यत्त॒ राक- 
टायनः-“जठाभिभ्यां विपन्नानां सन्यासे गा गृहे पथि । श्राद्ध कुर्वति तेषां वै वर्जयिता 
चतुर्दशीम् ।° इति, तत् प्रायशित्तार्थजलादिपतविषयमित्याकरे उक्तम् । अत एव वैषला- 
त्सहगमनेऽपि न कार्यमिति हेमाद्भिः । एतच्च दैवयुक्तमेकोदिषट कायैमिल्यक्तं पथोग- 

१--पिक्ृपितामहभ्रपितमहमन्रस्यापि । २-अगानामेक्यं पधानमात्रभेदस्तच्रम् , तेन विशवेदेवपाका- 
दयङ्खानामेक्यं िप्रार्न्य पिडादेर्भेद् एव । प्रसंगसिद्धिस्थङे तु प्रधानमपि न भिद्यत इति । जयोदश्चीश्रद्धे- 

ऽपरपक्षस्वादधूरिरो चना विश्वेदेवाः श्रादधसारे उक्ता. इति धममेसिधु. । 
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पारिजाते-श्रेतपक्षे चतुर्दश्यामेकोषिषटं विधानतः । दैवयुक्तं तु तच्छ्राद्धं पिदरणामक्षयं 
भवेत् ॥ तच्छराद्धं॑देवहीनं चेसपत्रदारधनक्षयः ॥ एको देवयुक्तमिलेवं मुखरवीत् ॥ 
भविष्येऽपि-समत्वमागतसापि पितुः राखहतख च । चतुर्दश्यां तु कर्तव्यमेकोषष्ट 
महाख्ये ॥ चतुर्दश्यां तु यच्छ्राद्धं सपिण्डीकरणे करते । एकोष्षटविधानेन तत्कार्य शच्- 
घातिनः \' इति । संबत्सरप्रदीपे हारीतः-'विधेदेवांश्च तत्रापि पूजयित्वादितोऽम- 
रान् । ये वै शखहतासतेषां श्राद्धं इुयादतन्द्रितः ॥' अतरैकोद््टविचनानां निभूरुतम् , 
समूरत्वेऽपि पावेणाशक्तपराणि । विष्वादिवचनैः प्रकरणात् कृष्णपश्षीयपार्वणावगतेरिति 
छट पाणिः । तन्न । वक्येन प्रकरणसखय बाधात् । पित्रादीनां पारणं प्रात्रादीनामेको- 
दिष्टमिति गौडावाश्चः । तन्न । पितुरियनेन विरोधात् विशेषवाक्यवेय््यापत्ते्च । अत्र 
शखहतसेव चतुरद॑स्यामिति नियमो न तु चतुर्दस्यामेव शखहतस्येति । श्राद्धं शक्लहत- 
सेव चतुरदैर्यां महालये ॥' इति कालादरात्, वार्षिकादीनामकरणापततेश्च । तेन महा- 
ये एव दिनान्तरे पर्वणं मातामहादितृष्यथं कार्यमेव । पितामहोऽपि शखहतश्वेदेकोष््ि- 
दयं कार्यम् । तदुक्तं हेमाद्रौ स्खलयन्तरे-“एकसिमन्दरयोववैकोदिष्टमः इति । त्रिषु शसर- 
हतेषु पार्वणमेव कार्यम् । 

यत्त देवसवामिनोक्तं त्रिष्वपि शखहतेषु प्रथगेकोद्छत्रिये कार्य नतु पा्ैणमाहलयवच- 
नाभावादिति, तदयुक्तम् । पितरादयखयो यख श्खेयौतास्त्वुकमात् । स॒ भूते पार्वणं 
कुयोदाब्दिकानि पृथक् प्रथक् ॥° इति ब्रहत्परादारोक्तेः । “एकस्मिन्वा दयोवीपि 
विदयुच्छसरेण वा॒हते । एकोष्ि सुतः कुर्यात्रयाणां दर्चवद्धवेत् ॥ इति स्मव्यन्तरा- 
चेति पथिवीचन्द्रोदये उक्तम् । अपराके हेमाद्रौ चवम् । यस्तु अत्रैव शसखरा- 
दिना तस्तस्य वार्षिकमेव पार्वेणमेकोषटं वा कार्य, नतु आद्धदरयम् । भ्रसङ्गसिद्धेरिति 
पथिवीचन्द्रोदये । अत्र शाद्धाकरणेऽग्रिमापरपक्षे दिनान्तरे पाषैणेनैव काथमिति त्तरे 
योक्तम् । यथपि-'शखविप्रहतानां च शृङ्खदेष्िसरीख्पैः । आत्मनस््ागिनां चैव शराद्ध- 
मेषां न कारयेत् ॥' इति छगखेयायैः शख्रादिहतानां श्राद्धं निषिद्धं तथापि प्रमाद- 
मृतानां श्राद्धाैतवातकार्यम् ; बरद्धादिभित्नवुद्धिपूर्वशरतानां तु न कार्यम् । यत्त-“चतुर्दश्यां 
तपणीया ऊपिण्डोदकक्रियाः ।' इति ब्राह्मे, तद्रौणमिति चलपाणिः । रक्षणायां 
मानामावात् । 'तितेनापि कतैव्यं .कर्तव्यं पतितसख च ॥' इति गयादिवदविरषविधिवला- 
त्यतितानामपि कायमिति नव्यगोडाः । तत्त्वं तुं समत्वमागतसेलयादिवशाककृतक्रियाणां 
कायं नान्येषामिति वयं प्रतीमः । यतु मलुः-“न पैतृयज्ञियो होमो लोकिकाभ्नौ विधीयते । 
न दशन विना श्राद्धमाहिताम्नर्विधीयते ॥' इति । अत्र पूरवार्ष देतुखेनोक्तम् । तवथाश्चुत- 

१--प्रसङ्गसिद्धेरिति चतुदंशीश्राद्धं न भवतीति भावः । २--रक्षणायामिति-टषपिण्डोदकक्िया 
इति लक्षणया भ्रमादादिमरणबोधकमिल्य्थः । 
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मेव मन्यन्ते परथ्वीचन्द्रौदयादयः। आहिताभेः पिण्डपितुयज्ञकसपेन श्राद्धनिषेधा्मिदं, 
न तु साकल्यादेरषीव्यस्मदुरवः । कष्णपक्षश्राद्धमन्यदिनेषु प्रापमाहित्रदये नियम्यत इति 
तु बयम् } देन पावेणेन विना श्राद्धं न । तेन कापि चार्षिकाद वेको नेति हरिहरः ॥ 

इति चतुर्दशी ॥ 

अमायां विदोषमाद्ापराके यमः-'हंसे करथिते या तु अमावास्या करान्विता । 
सा ज्ञेया ु ञ्रच्छाया इति वोधायनोऽवीत् ॥ वनस्पतिगते सोमे छाया या प्रा्युखी 
भवेत् । गजच्छाया तु सा ग्रोक्ता तस्यां श्राद्धं प्रकस्पयेत् ।॥' भारते-“अजेन सर्वरोहेन 
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वृषौ नियतत्रतः । इसिच्छायासु विधिवकर्णव्यजनवीनितम् ॥' श्राद्धं दयादिति शेषः ॥ 

आधिनञुह्प्रतिपदि व्यौहिच्रस्य मातामदआराद्ध॒क्तम् । देमाव्ये संम्रहे च- 
“जातमात्रोऽपि दौहित्रो वियमानेऽपि मातखे । कर्यान्मातामहशराद्धं प्रतिप्याशिने सिते ॥ 
इति । इयं संगवव्यापिनी आद्येति निर्णयदीपे उक्तम् । श्रतिपचधिने शङ्के दौह्ि- 
स्त्वेकपार्मणम् । श्राद्धं मातामहं कुयीत्सपिता संगवे सदा ॥ जातमाप्रोऽपि दौहो जीवल्यपि 
च मातुङे । प्रातःसंगवयोरमध्ये आर्यस्य प्रतिपद्धवेत् ॥ इति वचनात् । अत्र समूठत्वं 
विमृस्यम् । इदं च मलमासे न कार्यम् । स्पष्टमासविशेषाख्याविहितं वर्जयेन्मठे' इति 
निषेधात् । इदं च जीवयितृकेणेव कार्यमिति दिः । इदं च रिष्टाचारात्सपिण्डकं 
कार्यमिति केचित् । पिण्डरहितं त॒ युक्तम् । जीवयितृकस्य-“मुण्डनं पिण्डदानं च ग्रेतकर्म 
च सर्वश्च । न् जीवतिपतुकः कुर्यादु विणीपतिरेव च ॥ इति दक्षेण पिण्डनिषेधात् । 
ञन्वष्टक्यवद्विरोषवचनाभावाचेति संक्षेपः ॥ 

इति श्रीकमखाकरभङ्कूते निण्य सिन्धो महाख्यनिणयः ॥ 

अथाधिनञ्ुङ्खमतिपदि नवराचारस्मः । तन्निणयः- तत मागेवाचनदीपि- 
कायां देवीपुराणे, खमेधा उवाच-श्रुणु राजन् प्रवक्ष्यामि चण्डिकापूजनक्रमम् 1 
आधिनस् सिते पक्षे प्रतिपत्सुश्ुमे दिने ॥° इत्युपक्रम्योक्तम्-ुद्धे तिथो प्रकर्तव्यं प्रति- 
पचचोध्यैगामिनी । आचयास्तु नाडिकास्यक्त्ा षोड द्वादशापि वा ॥ अपराह्ने च कतैव्यं 
शुद्धसंततिकाह्विभिः ॥° इदं चापराक्योगिन्याः प्राशस््यं॑द्वितीयदिने प्रतिपदोऽभावे 
ज्ञेयम् । तथा तत्रैव देवीपुराणे डमरतश्रे च देवीवचः-अमायुक्ता न ॒कतैव्या 
प्रतिपत् पूजने मम । सुहूतेमात्रा कतेव्या द्वितीयादिगुणान्विता ॥ आचा षोडश नाडीस्तु 
ठग्ध्वा यः कुरुते नरः । कटश्चख्थापनं तत्र॒ दर्षि जायते श्वम् ॥ माकेण्डेयदेवी- 
पुराणयोः-पूर्वविद्धा तु या शङ्धा भवेत् प्रतिपदाधिनी । नवरात्रत्रतं तस्यां न कार्य 
शममिच्छता ॥ देशमङ्खो भवेत्त दुर्भिक्षं चोपजायते ॥ नन्दायां दरयुक्तायां यत्र या- 
न्मम पूजनम् ॥" इति । स्कान्देऽपि-शरतिप्ाधिने मासि सा शुद्धा मदा भवेत् । 
भाद्रपच्चदरी कृष्णा तया युक्ता न शस्यते ॥ विरुद्धफलदा सा हि पुत्रदारभ््मवदा ॥ 

१६ ० सि © 
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इति । तथा-वर्जनीया प्रयतेन अमायुक्ता तु पार्थिव । द्वितीयादि शुणेर्यक्ता म्रतिपत्सर्वका- 
मदा ।॥ तथा देवीपुराणे-यो मां पूजयते निलयं हितीयादिगुणान्विताम् । प्रतिपच्छा- 
रदीं ज्ञाला सोऽश्रुते सुखमव्ययम् ॥ यदि कुयादमायुक्तां प्रतिपद्खयापने मम । तख 
शापायुतं दत्वा भस्मशेषं करोम्यदम् ॥ आग्रहाकुरते यस्तु कठ्चखापनं मम । तख 
पंपटििनाशः खा्येष्ठः पुत्रो विनश्यति ॥ अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपचण्डिकार्चने । 
धना्थिभिर्विशेषेण वंशहानिश्च जायते ॥ न दशेकट्या युक्ता प्रतिप्चण्डिकायैने । उदये 
द्विसहतीपि आद्या सोदयदायिनी ॥' इति । देवीपुराणे-'या चाशवयुजि मासे खासरति- 
पद्धद्रयान्विता । शुद्धा ममाचैनं तयां शतयन्नफस्प्रदम् ॥' रस्द्रयामटे-"अमायुक्ता 
सदा चैव प्रतिपञ्चिन्दिता मता । तत्र चेत्थापयेक्कुम्भं दुर्भिक्षं जायते श्रुवम् ॥ प्रतिप- 
त्सद्वितीया त॒ कुम्भारोपणकर्मेणि ।' इति । यथपि सृद्रयामटं डामरं च निभूटं तथाप्य- 
विरोधात् प्रचाराच्च तदचनानि टिस्यन्ते । तिधितच्े देवीपुराणेऽपि-श्रातरावाद- 
येदेवीं प्रातरेव प्रवेशयेत् । प्रातः प्रात संपूल्य प्रातरेव विसर्जयेत् ॥' तच्रेव-शर- 
त्काठे महापूजा क्रियते या च वार्षिकी । सा कार्योदयगामिन्यां न तत्र तिथियुग्मता ॥' 
तथा-कुहूकाष्ठोपसंयुक्तां वजयेखतिपत्तिथिम् । राज्यनाशाय सा प्रोक्त निन्दिता चाश- 
पूजने ॥' इति । एषु वचनेषु कठ्राखापनग्रहणात्तदेव प्रथमदिने निषिध्यते, न तुपवा- 
सादि । तस्य श्रतिपचयप्यमावास्याः इति युग्मवाक्यात् , “शुध स्ायतिपत्तिथिः प्रथमतः" 
इति दीपिकोक्तेः, 'गुङ्धपक्षे द्ीविद्धा' इति माधवोक्तेश् पूर्वदिने प्राप्तस्य बाधे माना- 
भावादिति केचित् । वस्तुतस्तु पूर्वोक्तवाक्येषु चण्डिकार्च॑नपूजाग्रहणादुपवासादेधाङ्ग- 
स्वात् प्रधानदेवीपूजादावपि प्रेति युक्तम् । कटशखथापनग्रहणे तूपरक्षणम् । अत एवं 
देवलः-श्रतोपवासनियमे धट्किकापि या भवेत् । सा तिथिस्तदिि पूज्या विपरीता त॒ 
पैतृके ॥' इति । अत्र घटिका युद्वं इति गौडाः । यदा तु पूर्वदिने संपृणी शद्धा च 
भूत्वा परदिने वर्धते तदा संपू्णैत्वादमायोगामावाच् पूर्वैव । यानि च द्वितीयायोगनिषे- 
धकानि वचनानि केचियटन्ति तान्यपि शुद्ाधिकानिषेधपराणि । परदिने प्रतिपदोऽय- 
न्तासत्वे तु ददवीयुतापि पूर्व आद्या । तदाह खृद्धः--^तिथिः शरीरं तिथिरेव कारणं 
तिथिः प्रमाणं तिथिरेव साधनम् ।' इति । यानि तु-“अंमाघुक्ता प्रकतैव्याः इलयादीनि 
नृसिंहरसादे वचनानि तानि समूरतवे सलेतद्विषयाणि । अचरद तत्वम्--पर्वोक्तवा- 
कयानां सर्वेषां हेमाश्याचङ्खितत्वेन निर्मूरलवातेशान्यनिर्णयसयालुक्तेः सामान्यनिर्णया- 
सव॑पराप्तावपि गोडनिबन्धेषु विरेषनि्णयादोदयिकी ग्राह्या । तत्रापि षरिकिकेयख 
दवियुहूरतस्तुतिवोक्तदिसुहूती आद्या । दिते दैवतं भानो" इयत्र विहतं िरहश्ः इति 

१--युग्मवाक्याजुसरणमत्र नेष्टमिलय्थः । २--द्वितीयारोषसंयुक्ता ग्रतिपच्चण्डिकाचेने । मोहाद. 
थोपदेशाचेत् ङयासपुत्रविनाशनम् ॥° इत्यादीनि निषेधवचनानीति भावः । ३--'अमायुक्ता पकेव्या 
अतिपश्चण्डिकार्चने । न णा आद्या परसंयुक्ता इत्यादिवचनानीति ज्ञेयम् । ४--'उदिते दैवतं भानौ 
पिभ्यं चाखमितते रवौ । द्विसुहूवं त्रिर्श्च सा तिथिहै्यकम्ययोः ॥ इलत्र वचनम् । 
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ओंदयिक्या दिमुहूतंखनियमात् ! तेन “उदये द्िमृहूतीपि' इयाचनुसारोऽपि शुहूत॑मा्रा 
कतेव्या' इति द्विमृहूर्तस्तुतिः। अन्यथा द्िसुहूर्वविषिवियर््यात् । केचिच्च युहूतमात्रेति वच- 
नात्ततो न्यूने परा नेदयाहः । गौडा अप्येवम् ॥ अत्र देवीपूजञैव प्रधानम्, उपवासादि 
त्वङ्गम्। “अष्टम्यां च् नवम्यां च जगन्मातरमम्विकाम् । पूजयिताधिने मासि विशोको 
जायते नरः ॥' इति हेमाद्रौ भविष्ये तस्या एव फरसंबन्धात्, (नवमीतिथिपयैन्तं 
बृद्ध्या पूजाजपादिकम् ।' इति तत्रैव देवीपुराणात्, चरत्काे महापूजा क्रियते या 
च वा्िंकी ।` इति माकेण्डयपुराणाच । पूदैवचनादष्टमीनवमीपूजैव ्रधानमन्यत्सवेमङ्ग- 
मिति गोडाः । एकाहपक्षोऽपि कालिकापुराणे-शयस्तेकसामथष्टम्यां नवम्यामथ 
साधकः । पूजयद्रदा देवीं महाविभवविस्तरः ॥ इति ।! तत्व तु राजसूयेऽन्ययामेः 
समप्रधानायाः सदहिताया अप्यवेष्टः “एतयान्ना्यकामं याजयेत्ः इलेकत्वान्मध्ये विधानाच्च 
यथा फलार्थो बहि्रयोगस्तथा नवरत्रमध्यखथाया अष्टम्या नवम्या वा फलाथेः पृथक्मरयोगः। 
रूपनारायणधतदेवीपुराणे-'महानवम्यां पूजेयं स्वैकामप्रदायिका । सर्वेषु चैव 
वर्णेषु तव भक्तया प्रकीर्तिता ॥ कृता्रोति यशोराज्ययुत्रायुधनसंपदः ॥' सा च काम्या 
निदा च । 'एवमन्येरपि तथा देव्याः कारय प्रपूजनम् । विभूतिमतटां ठग चतुर्वग- 
प्रदायकम् ॥' इति, यो मोदहादथवारुखाद्यवीं दुगौमहोत्सवे ¦ न पूजयति दम्माद्रा 
दरषाद्राप्यथ भेरवी ॥ कुद्धा भगवती तसय कामानिष्टाबिहन्ति वे ॥' इति कालिका- 
पुराणे फटरनिन्दाश्चुतेः । वर्षे वर्षे विधातव्यं ापनं च विसजनम् । इति तिथितच््वे 
वेवीपुराणाच ॥ 

अत्रोपवासादिकमुक्तं हेमाद्रौ ग विष्ये-“एवं च विन्ध्यवासिन्यां नवरात्रोपवा- 
सतः । एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च ॥ पूजनीया जनेर्दवी खाने ने पुरे 
पुरे । गहे ग्रहे शक्तिपरेग्ामे रामे वने वने ॥ खतः प्रमुदितेदैषेनाह्मणेः क्षत्रियैगैपैः । 
वेयः रद्धेभक्तियुक्तेम्ठच्छेरनयेश् मानवः ।' इति । यत्तु खूपनारायणीये मविष्ये- 
“एवं नानाम्डेच्छगणेः पूज्यते समैदस्युभिः ।' इति, तत्तामसपूजापरम् । विना मृत्रेस्ता- 
मसी स्याक्किरातानां तु संमता ।' इति तत्ैवोक्तेः । मदनरलेे देवीपुराणेऽपि-"कन्या- 
संस्थे रवो सक्र सुङ्कामारम्य नन्दिकाम् । अयाची द्यथवेकारी नक्ताशी वाथवाम्न्बदः ॥ 
भूमो श॒यीत चामच्य कुमारीर्भोजयेन्मुदा । वल्लाटंकारदानेश् संतोष्याः ्रतिवासरम् ॥ 
घिं च प्रय दबादोदनं मांसमाषवत् । तिकारं पूजयेदेवीं जपस्तोत्परायणः ॥ इति । 

१--अन्र टीकायां तु-“इृदं तु चिन्यम्। एतयेति सर्वनाञ्ना प्रकृतपरामश्ाटयुक्तो ऽवेष्टेरेव बहिः 
प्रयोगः न स्वह तथा परामर्शकं किंचिदस्ति । अष्टमीनवम्योः परथमम पूजाविधानादेतद्चनस तदेक- 

वाक्यता (न) संभवति । 'शरत्काठे सदापूजा” इति माकण्डेयवचनं तु न निलस्वच्यज्जकस् , वीच्सा- 

भावात् दव्युक्तम् । २-भन्येः प्रतिरोमाचुरोभेः । ३---“अथ वाख्वद्ः इत्यपि पाठोऽलि । 
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नन्दिका प्रतिपत्तिथिरिति मेधथिखाः, षष्ठीति ग्फैडाः । तच पूजनं रत्रौ कार्यम् । 
रा्नषूजा- "आशधिने मापि मेघान्ते महिषासुरमर्दिनीम् । निशा पूजयेद्धक्त्या सोप- 
निणेयः। वासादिकः कमात् ॥' इति देवीपुराणात् । संग्रहेऽपि-आ्रिने 

मासि मेवान्ते प्रतिपदा तिथिभेवेत् । तयां नक्त प्रक्रत रात्रो देवीं च पूजयेत् ॥ राति- 
रूपा यतो देवी दिवारूपो महेशरः । रापिवरतमिदं देवि सवेपापप्रमाश्चनम् ॥ सवैका- 
मप्रदं बृणां सर्भराञ्चनिबरणम् । रात्रि्रतमिदं तस्य रात्रौ कर्तव्यतेष्यते ॥ नक्तबतमिदं 
यस्मादन्यथा नरके गतिः ।॥" इयादिवचनाच । रातरि्रतमेवामिप्रेय माधवेनोक्तम्- 
तस्य नक्तव्रतत्वादिति, न तु रात्रिभोजनात्' इति । नञ “मासि चाश्वयुजे शुके नवरात्र विशे- 

षतः } संपूज्य नवदुगा च नक्तं कुयात्समाहितः ॥ नवरात्राभिधं कम नक्तवतमिदं स्तम् । 
आरम्भे नवरात्र इलादिस्कान्दात् माधवोक्तेश नक्तमेव प्रधानमिति चेत् । न । 
'नवरात्रोपवासतःः इ्यदेरमुपपत्तेः । तेन पाक्षिकनक्तानुवादोऽयम् । निलयानियसंयोग- 
विरोधात् । न द्यभिहोत्रे दशमपक्षे प्राप्तख "दधा जुहोतिः ईयसेन्द्ियकामहोमेऽदुवादो 
घटते, नियवदनुवादायोगात् इव्युक्तं वातिके, तथात्रापि । तेनात्र तद्वदेव गुणा्फरमिति 
ज्ञेयम् । ननु रात्रेः कर्मकालत्वे तद्ापिनी पूर्वैव प्रतिपरष्चयात् । मेवम् । न्यायतः भराता 
वपि पूर्वोक्तवचनेवाधात् । यथा पूर्वेद्युः कर्मकाटव्यापिनीमपि ल्वा खल्पापि पर 
रामनवमीति प्रागुक्तम्, यथा वा निशीथे सतीमपि पूवां जन्माष्ठमीं क्त्वा रोहिणीयुक्ता 
परेवेति माधवेनोक्तम् , तथात्रापि । वस्तुतस्तु रात्रेः कर्मकाटलवचसां देमाब्मा्लि- 
खनात्समूत्वं विग्रश्यमेव, नतिकाठं पूजयेत् इदयादिपृवैविरोधाच्च । माधवोक्तिसत॒ 
पाक्षिकनक्तानुवाद इद्यक्तम् । तस्मात्सवेपक्षेषु परेव प्रतिपदिति सिद्धम् । अत्र केचिन्न- 
वरात्रश्चब्दो नवाहोरा्रपरः । द्धो समापिरष्म्यां हासे वा प्रतिपननिरि । प्रारम्भो नव- 
चण्ड्यास्तु नवरात्रमतोऽथ॑वत् ।॥' इति देबीपुराणादियाहुः । तच्च । अतिहासब्द्ो 
न्यूनाधिकलापत्तेः, अत्र मूठामावाच् । तेन तिथिवाच्येवायम् । तदटुक्तम्-^तिथिवरद्धौ 
तिथिह्ासे नवरात्रमपा्थकम् । अष्टरात्रे न दोषोऽयं नवरात्रतिथिक्चये ॥ इति। सच 
नवरात्रशब्दः कचिद्टक्षणया कमेवाची । यथा श्रारम्मो नवरा्रखः इलेति दिक् ॥ 

प्रतिपदि च वैधृलयादियोगनिषेधो भागेवाचनदीपिकायां देवीपुराणे-~'तवष्- 
वेधृतियुक्ता चेखतिपच्रण्डिकार्चने । तयोरन्ते विधातव्यं कट्श्चाोपणं गहे ॥ इति । 
चित्रावेशृतियुक्तापि दितीयायुता चेत्सैव अ्यदयुक्तं दुर्गोत्सबे-भद्रान्विता चेस- 
तिप्त ठभ्यते विरुद्योगेरपि संगता सती । रेवापरा्ञे विदुधेर्बिषेया श्रीपुत्रराज्यादिवि- 
वृद्धिहेतुः ॥" इति । यदा तु वैधूलयादिपरिहारेण प्रतिपन्न रम्यते तदोक्तं तत्रैव काला- 
यनेन-प्रतिप्याधिने मासि भवेदधतिचि्रयोः । आद्यपादौ परिलयल्य प्रारभेज्रवरात्र- 
भा
ण 

नानानना 

१--दच्ा इन्द्रियकामख जुह्यात् । २--निलसानियोञनुवादये न भवतीति वदुर्थः 1 . 
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कम् ॥' इति! भ विष्येऽपि-“चित्रवेधृतिसंपूर्णा प्रतिपचेद्वेच्वप । यास्या दंशाखयस्वा- 
ास्तुरीयांसे त॒ पूजनम् ॥ इति । रुद्रयामकेऽपि- वैधृतौ पुत्रनाशः सखाचित्रायां धन- 
नाशनम् । तस्मान्न थापयेत्कुम्भं चित्रायां वेधृतो तथा ॥ संपूर्णा प्रतिपदेव चित्रायुक्ता 
यदा भवेत् । वैधृला वापि युक्ता खात्तदा मध्यंदिने रवौ ॥ अभिजित युहूत यत्त्र 
स्थापनमिष्यते ॥" इति । चित्रादिनिषेधे मूरं चिन्म् । इदं कलशस्थापनं रत्रौ न 
कार्यम् । न रात्रौ खापनं कायं न च ऊुम्भामिषेचनम् ॥ इति माट्स्योक्तेः । “भास्क- 
रोदयमारम्य यावत्त द्र नाडिकाः । अ्रातःकाट इति प्रोक्तः सापनारोपणादिषु ॥ 
इति विष्णुधर्मोक्तेश्च । रश्द्रथामसद्े-“खलानं माङ्गलिकं कृता ततो देवीं रपूजयेत् । 
सयुभाभिर्मत्तिकाभिश्च पूं कृता तु वेदिकाम् ॥ यवान्वे वापयेत्तत्र गोधूमे्ापि संयुतान् । 
तत्र संखाप्येक्छुम्मं विधिना मत्रपूधैकम् ॥ सोवणं राजतं वापि ताम्रं शृन्मयजं तु 
वा|}: इति| 

अथ पूजाविधिः । सा च जयन्तीमत्रेण नवाक्षरेण वा कायौ । तदुक्तं दुगांभक्ति- 
तरङ्गिण्यां देवीपुराणे-'कुयौदेव्यास्तु मत्रेण पूजां श्चीरघरतादिभिः ।' इ्युक्वा-'जयन्ती 
मङ्गल काटी भद्रकाटी कपालिनी । दुगा क्षमा शिवा धात्री खादा खधा नमोऽस्तु ते॥ 
अनेनैव तु मत्रेण जपहोमौ तु कारयेत् ॥' इति, “अदुर्ग दुग रक्षिणि खाहाः इति नवाक्षरः 
तत्र प्रतिपदि प्रातरभ्यङ्गं कृता देदाकारो संकी ममेह जन्मनि दुगौग्रीतिदारा सवौप- 
च्छन्तिपूवंकदीघायुर्विपुरधनपुत्रपोत्ा्नवच्छिन्नसंततिव्रद्धियिरटक्ष्मीकीिलमशदरुपराज- 
यसदभीष्टसिद्धयथं शारदनवरात्रप्रतिपदि विहितकर्शयापनदु गौपूजाक्रमारीपूजादि कख््यि 
इति संकल्प्य मही चोः इति भूमिं सृष्टा “ओषधयः सम्' इति यवाश्निक्षिप्य आक- 
ठरोषुः इति ङुम्भं संखाप्य मं मे रद्ध इति जठेनापूरयं “गन्धद्वाराम्? इति गन्धं धया 
ओषधीः इति सर्वोषधीः "काण्डात् काण्डात्ः इति दृवाः “अश्वस्थेवः इति प््पछवान् 
“सोना परथिविः इति सपम्रदः भयाः फठिनीः' इति फरठं स हि रतानि इति पवरलानि 
हिरण्यं च क्षिस्वा ध्युवा सुवासाः" इति वखेणावेष्टय पूर्णा दर्विः इति पूर्णपात्रं निधाय तत्र 
वरुणं संपूज्य जीर्णायां नूतनायां वा प्रतिमायां दुगमावाह्य पूजयेत् । तयथा-पूर्वोक्तं 
मच्रसुक्त्वा-'आगच्छ वरदे देवि दैलदप॑निषूदनि । पूजां याण सुमुखि नमस्ते शंकर 
प्रिये ॥ सर्वतीर्थमयं वारि सैदेवसमन्वितम् । इमं घटं समागच्छ तिष्ठ देवगणेः सह ॥ 
दु देवि समागच्छ सा्चिष्यमिह कल्पय । बिं पूजां ग्रहाण त्वमष्टाभिः शक्तिभिः 
सह् ॥* इलयावाद्य पू्वोक्तमत्रेण पोडशोपचोरेः पूजयिता माषभक्तबरिं कृष्माण्डादिबछि 
वा निवेदयेत् ॥ 

ततः कमारीप्रूजा । तदुक्तं हेमाद्रौ स्कान्दे-“एकैकां पूजयेत्कन्यामेकबुद्धा 
तथेव च । द्वियुणं त्रिगुणं वापि प्रयेकं नवकं तु वा ॥ तथा-नवमिर्मरते सूमिमेभ्य 
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द्विगुणेन तु । एकब्द्धा रमेरकषेममेकेकेन भियं मेत् ।॥ एकवर्षं तु या कन्या पूजार्थे तां 
विवर्जयेत् 1 गन्धपुष्पफदयदीनां प्रीतिस्तस्या न विद्यते ॥' तेन द्विवषीमारम्य दरावषी- 
पयेन्ता एवं पू्याः, न त्वन्याः । तासां च करमेण-कुमारिका, तिमूर्तिः, कल्याणी, रोहिणी, 
काटी, चण्डिका, शाम्भवी, दुगा, युमद्रेति नामभिः पूजा कार्या । आसां च प्रयेकं पूजा- 
मत्राः फटविरोषाश्च तत्रैव ज्ञेयाः । सामान्यतस्तु-“मवाक्षरमयीं रक्ष्मी मादरणां रूपधा- 
रिणीम् । नवदुगासिकां साक्षाकन्यामावाहयाम्यहम् ॥ (एवमभ्यचनं इयक्ुमारीणां 
प्रयतः । कञचुकेश्ैव वन्चे्च गन्धयुष्पाक्षतादिभिः ॥ नानाविधभक्ष्यमोच्येर्मोजयेयाय- 
सादिभिः ॥' तथा-श्रन्थिस्पुितसीष्णीद्धीं रक्तपूयत्रणाह्िताम् । जालन्धां केकरां काणीं 
कुरूपां ततुरोमसाम् ॥ संयनद्रोगिणीं कन्यां दासीगरभ॑समुद्धवाम् ॥ तथा-जाह्मणीं 
सवैकार्येषु जयार्थं वृपवंशजाम् । ठाभार्थ वेदयवंशोत्थां सुतार्थे गुद्रवंशजाम् ॥ दारुणे 
चान्यजातानां पूजयेदिधिना नरः ॥' इति ॥ 

अन्न वेदपारायणमप्यक्तं रुद्रयामटे-एवं चतुर्वेदविदो विप्रान्सवीन्परसादयेत् । 
चण्डीपाठविधिः । तेषां च व्रणं कार्थं वेदपारायणाय वै ॥' इति । तथा-'एकोत्तराभि- 

द्धा तु नवमी यावदेव हि । चण्डीपाठं जपेच्चैव जाप्येद्य विधानतः ॥* तिधितच्वे 
वाराहीतन्ने-श्रणवं चादितो ज्वा स्तोत्र वा संहितां पठेत् । अन्ते च प्रणवं दया- 
दिद्युवाचादिपूर्षः ॥ आधारे खापयित्वा तु पुस्तकं प्रजपेत्सुधीः । दस्तसंखथापनादेव 
यस्माद्वै विफटं भवेत् ॥ खयं च टिसितं यच्च शूद्रेण ठिखिते भवेत् । अन्राह्मणेन 
शिखितं तच्चापि विफठं भवेत् ॥ ॐषिच्छन्दादिकं न्यस्य पटेत्सतोतं विचक्षणः । स्तोत्रे न 
दस्यते यत्र प्रणवं त्र विन्यसेत् ॥ स्वैत्र पाटो विज्ञेयस्खन्यथा विफ़टं भवेत् ॥° एवं 
नवमीपर्यन्तं प्रय कुयात् । अत्र विशेषो हेमाद्रौ देवीपुराणे- "यदाच दिवसे कया- 
चण्डिकापूजनादिकम् । द्विगुणं तद् द्वितीयेऽद्वि भिण तत् परेऽहनि ॥ नवमीतिथि- 
पन्तं बुद्धया पूजाजपादिकम् ॥' इति । एतेन नवरात्रे पूजेव प्रधानं उपवासादि वङ्ग- 
मिति गम्यते । तिथिहसे तु तिथिद्वयनिमित्तं पूजादि महाठयश्राद्धवदेकदिने आव्र्या 
कार्यम् । वृद्धौ तद्रदेवावृत्तिः । ततो नवराप्रोपवासादिसंकसपं कुयीत् । खस्याशक्तावन्येन 
व्रा पूजादि कारयेत् । “खयं वाप्यन्यतो वापि पूजयेदपूजयीत वा । इति तरङ्धिण्यां 
देवीपुराणात् । इदं च देवीपूजनं शुक्रास्तादावपि कार्यम् । तदुक्तं धमेपरदीपे-'न् 
सुकरे तथा जीवे सिंहस्ये च बृहस्पत । कायौ चैव ॒खदेव्य्चा प्रयन्दं ुटधर्मतः ॥' 
इति । मलमासे तु वचनामावान्न भवति ॥ 

अत्र साश्चखाश्वपरूजनसुक्तं मदनरने देवीपुराणे-“आश्वयुक्डुङ्ध्रतिपत्खाती- 
योगे युम दिने । पूववा नाम प्रथमं श्रियमावहत् ॥ तस्मात्सामनैरेखतर 
पूर्योऽसो श्रद्धया सह । पूजनीयाश्च तुरगा नवमी यावदेव हि ॥ शान्तिः खस्ययनं कार्यं 
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तदा तेषां दिनि दिने । धान्यं महतं छुं वचा सिद्धाथैकास्तथा ॥ पच्चवर्णेन सूत्रेण 
ग्नि तेषां तु बन्धयेत् । वायव्येर्वारणेः सैरः शक्तैः सवेष्णवेः ॥ वैश्वदेवेसथामेये- 
होमः कार्यो दिने दिने ॥" कल्पतरौ त्वेतदगरेऽन्यदपि-व्यष्ठायोगे पुरा तत्र गजाश्वष्टै 
महावलः । पृथिवीमावहन्पूवं सरटवनकाननाम् ॥ कमदेरावणो पदः पुष्पदन्तोऽथ 
वामनः 1 सुप्रतीकोऽ्नो नीरसस्मात्तांसतत्र पूजयेत् ॥ शाकाश्क्षात्समारभ्य नवम्यन्तं च 
पूववत् ॥ अश्ववद्धोमादीयथः ॥ 

अथ प्रतिपदादिषु विरोषो दगोमक्तितरङ्धिण्यां भविष्ये-किरसंस्कार- 
द्रव्याणि प्रदयात् प्रतिपदिने । प्क्रतेरं हितीयायां केदासंयमहेतवे ॥' पदृदोरमिति गीड- 
पाठः । 'दपेणं च तृतीयायां सिन्द्रालक्तकं तथा । मधुपक चतुथ्यां तु तिरकं नेवमण्ड- 
नम् । पच्चम्यामद्वरागे च शक्याठंकरणानि च ¦! षष्ठयां विल्वतरो बोधं सायंसंध्यासु 
कारयेत् ॥ सप्तम्यां प्रातरानीय गरहमध्ये प्रपूजयेत् । उपोषणमथाष्टम्यामास्मद्यक्या च 
पूजनम् ॥ नवम्यामुग्रचण्डायाः पूजां ऊर्यादरिं तथा । संपूञ्य प्रेषणं कुर्यादसम्यां सारवो- 
त्सवः ॥ अनेन विधिना यस्तु देवीं ्रीणयते नरः । स्कन्दवताटयेदयेवी तं पुत्रधनकी- 
तिभिः ॥ करखतत्त्वाणवे चेङ्क-कन्यायां कृष्णपक्षे तु पूजयितवाद्रेमेऽपि वा । नवम्यां 
बोधयेदेवीं महाविभवविस्तरेः ॥ शुङ्धपक्षे चतुथ्यां तु देवीकेशविमोक्षणम् ! प्रात्य तु 
पच्म्यां सापयेत्यु्ुभे्जठेः ॥ षष्ठयां सायं प्रकुर्वीत बित्ववरक्षेऽधिवासनम् । सपम्यां पति- 
कापूजा अष्टम्यां चाप्युपोषणम् ॥ पूजा च जागरश्येव नवम्यां विधिवदछिः । विसर्जनं 
दशम्यां तु कीडाकोतुकमङ्गठेः ॥° अत्र नवम्यां बोधनासामर््य षष्ठयां बोधनमिति 
स्ताः । फटमूमार्थिनः समुच्चय इत्यन्ये । नवम्यां मच्रः काटलिकापुराणे-इषे 
माखसिते पक्षे नवम्यामाद्रमे दिवा । श्रीवक्षे बोधयामि स्वां यावद्पूजां करोम्यहम् ॥° 
अत्र श्चीत्रते विशेषः परिभाषायां ज्ञेयः ॥ 

अच्रारोचे विरोषो निणेयासते विश्वरूपनिवन्धे-'आधिने शुद्धपक्षे त॒ 
प्रारग्धे नवरा्रके । चावाशोचे समुसन्ने किया कायां कथं बुधैः ॥ सूतके वर्तमाने च 
तत्रोसन्ने सदा बुषैः । देवीपूजा प्रकतैन्या पञ्चुयज्ञविधानतः ॥ सूतके पूजनं प्रोक्तं दानं चैव 
विशेषतः । देवीमुदिद्य कतेव्यं तत्र दोषो न विधते ॥ इति । कालाद विष्णुरह- 
स्येऽपि~मूर्वेसंकलितं यच व्रतं सुनियतव्रतेः । तत्कतेव्यं नरैः शुद्धं दानाचनविवर्मितम् ॥ 
इति गोडनिबन्धे तिथितच््वेऽप्युक्तम् । यआधिनक्रष्णनवम्यादि शुङ्धप्रतिपदादि 
पष्ठयादि सप्तम्यादि चैकं करम । अतश्च मध्ये आञ्चचपातेऽपि न दोषः । “सकल्पो तस- 
त्रयोः" इति विष्णुक्तेरिति । आरन्धं खयमेव कार्य, अनारन्धं त्वन्येन कारयेदिति 
दिवोदासः । रजखला त्वन्येन कारयेत् । सूतकादिवद्िशेषवचनाभावात् ॥ खीणां च 
नवरात्रे ताम्बूलादि चर्वणं भवति । तदुक्तं बतहेमाद्र गारुडे-'गन्धाटंकास्ताम्बू 

१---“शाबरोस्सवैः' इति कानित्कः पाठः । 
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पुष्पमाठाुठेपनम् । उपवासे न दुष्यन्ति दन्तधावनमञ्जनम् ॥* इति । एतत्सभतैकोपवा- 
सविषयम् । अन्यश्चात्र विशेषः परिभाषायासुक्तः ॥ 

आथिनशुङ्कप्वम्यासुपाङ्रछिताचतं महारषषु प्रसिद्धम् । तत्र यथपि कथायां 
काटविदेषो नोक्तस्तथापि-राप्रौ जागरणं कु्याद्धीतवादितिनिःखनेः ।' इति रात्रो जागरोक्तेः 
शक्तेपूजाया ररौ प्राशस्याच्च रत्रव्यापिनी ग्राह्येति केचित्। वस्तुतस्तु वचनं विना 
रात्रिपूजायां मानाभावाजागरस्य चाङ्गतवा्युग्मवाक्यात् शुक्खाजागरणे नक्ते चन्द्राघर््य- 
ब्रते तथा । तारात्रतेष सर्वेष राप्रियोगो विशिष्यते ॥' इति कालहेमाद्रौ वचनाच पूर्व- 
विद्धा रह्मा । राधिशषब्दः पूतैविद्धावचन इति देमाद्वि, । अस्य च भुक्वा जागरणरूप- 
स्वादिति साघु प्रतीमः । भुक्त्वा जागरणं यत्ेयेकं पदम् । तस्िन््ते इयर्थः । अन्यथा 
भुक्त्वेयसंगतः । दिवोदासीयेऽप्येवम् ॥ 

आशिनशुङ्कपक्षे मूनक्षत्रे पुसकेषु सरस्वतीस्थापनम् । यथोक्तं निणयास्ते 
देवी पुराणे-“मूरेष खापनं देव्याः पूवाषाढासु पूजनम् । उत्तरासु बलि दबाच्छर्वणेन 
विसजेयेत् ॥" इति । सद्रयामटेऽपि-मूल्ऋषक्षे सुरापी पूजनीया सरसखती । पूजये- 
सयं देव याकैष्णवमृक्चषकम् ॥ नाध्यापयेन्न च लिखन्नाधीयीत कदाचन । पुस्तके 
सापिते देव विधयाकामो द्विजोत्तमः ॥' संग्रहे-आधिनख धिते पक्षे मेधाकामः सरख- 
तीम् । मूटेनावाहयेदेवीं रवणेन विसर्जयेत् ॥" मूरस्या्यपादे आवाहनमिति शिष्टाः । 
श्रवणा्यपादे च विसर्जयेत् । आदिभागो निशायां तु श्रवणस्य यदा भवेत् । संम्रषणं 
तदा देव्या दशम्यां च महोत्सवः ।' इति चिन्तामणौ बह्याण्डपुराणात् ॥ 

अथ षष्ठी । गौडनिबन्धे देवीपुराणे-्येष्ठानक्षत्रयुक्तायां षष्ठयां बित्वाभिमच- 
णम् । सक्म्यां मूलयुक्तायां पत्रिकायाः प्रवेशनम् ॥ पू्वाषाढायुताष्टम्यां पूजाहोमाद्युपोष- 

णम् । उत्तरेण नवम्यां तु बरिभिः पूजयेच्छिवम् ॥ श्रवणेन दशम्यां तु 
प्रणिपलय विसर्जयेत् ! कालिकापुराणे-'बोधयेदिल्वश्ाखायां षष्ठां 

देवीं एठेषु च । सप्तम्यां वित्वाखां तामाहृय प्रतिपूजयेत् ॥ पुनः पूजां तथाष्टम्यां विशे 
षेण समाचरेत् । जागरं च खयं ङयादलिदाने महानिि ॥ प्रमूतबण्िदानं तु नवम्यां 
विषिवचरेत् । विसभनं दशम्यां तु इर्य वारवोत्सवैः ॥ धूटिकर्दमनिक्षेपेः कीडाकोतुक- 
मङ्गठेः ॥' अत्र सर्वत्र तिथिनक्ष्रयोगादरो सुख्यः कल्पः । तदभावे तु तिथिरेव ओ्ाह्या । 
“तिथिः शरीरं देवस्य तिथौ नक्षत्रमाितम् । तस्मात्तिथिं प्रशंसन्ति नक्षत्रं न तिथिं विना ॥ 
इति विद्यापतििखितवचनात् । 'तिथिनक्ष्रयोर्योगे दयोरेवादुपाटनम् । योगाभावे 
तिथिग्रीद्या देव्याः पूजनकर्मणि ॥' इति तत्रैव देवलो ् तेश्च । 

अत्र च पर्चीप्रवेशासूर्वुः सायंकाठे षष्ठयमावे पूतैदिनेऽधिवासनं कायम् । सायं- 
काठेऽलयन्तासच्वे सखषिवासनटोपः । शष्ठयां सायं प्रङ्ुरवीति वित्ववृक्षेऽधिवासनम् । इति 

१---अच्र ्ानरोत्सवैः इति पाठः । 

बिव्वाभिमन्नणस्। 
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ूर्ववचनादिति कल्पतरुः} सायंशरुतिः फलातिशयमावाथा, न तु कर्मटोप इत्याचौर्थयु- 
डामणिः । अत्र करमः-विस्वसमीपं गत्वा देवीं बिल्वं च संपूज्य प्राथयेत् } ̀तत्र मच्रः- 
(रावणस्य वधाथाय रामसातुग्रहाय च ! अकाले ब्रद्मणा बोधो देव्यास्त्वयि कृतः पुरा ॥ 
अहमप्याधितः षष्ठयां सायाहे बोधयाम्यतः । श्रीरोटशिखरे जातः श्रीफएटः श्रीनिकेतनः ॥ 
नेतव्योऽसि समागच्छ पूज्यो दुगा खरूपतः ॥' इति । “एवं देवीमधिवाख प्रदिने निमधित- 
विल्वराखापवरीमरवेरपजां कुर्यात् । तट्क्तं हेमाद्रौ टेद्ध-“मूठाभवे तु सप्तम्यां केवलायां 

देव्याः प्रि प्रवेशयेत् । युग्माभ्यां नवविस्वख फलटभ्यां शाखिकां तथा | तयैव प्रतिमां 
कापूना। देव्याः सात्ाभ्यु्षय प्रवेशयेत् । अत्र चोपवासपूजादावौदयिकी सप्तमी 

ग्राह्या, न तु युगमवाक्यापपूरवा । धुगाचा वषवृद्धिश्च सप्तमी पावतीप्रिया । सेरुदयमीक्षन्ते 
न तत्र तिथियुम्मता ॥' इति शछरलयनस्वाणेवोदाहृतवचनात्, 'भगवलाः प्रवेशादिवि- 
सर्गान्ताश्च याः करियाः । तिथब्दयगामिन्यां सर्वास्ताः कारयेहुधः ।)° इति तिथितच्वे 
नन्दिकेश्वरपुराणाच । इगोभक्तितरङ्धिण्यामप्येवम् । तत्रापि षटिकातो न्यूने 
परा न कार्या । श्रतोपवासनियमे घटिककापि या भवेत् ।' इति देवलोक्तेरिति गौडाः । 
दाक्षिणाद्यास्तु पूर्वव चनमा युग्मवाक्यातपूर्वा र्वन्ति । पत्रिकापूजा च पूर्वाह्णं एव 
कार्या, न तु मूढावुरोधान्मध्याह्यादाविति कखतच्वाणवे उक्तम् । पत्रिकास्तु- 
रम्भा कवी हस्र च जयन्ती बिल्वदाडिमो । अशोको मानवरक्षश्च धान्यादिनवपत्रिकाः' 
इति तच्रैवोक्ताः । 

अस्यामेव सप्तम्यां देवीचिराच्रसुक्तं हेमाद्रौ । प्रतिपदादिनवतिथिषु उपवासकर- 
णासामर्थ्ये सप्म्यादिदिनत्रये वा कुर्यात् । तदाह धौम्यः-आश्चिने मासि रे त॒ 
कृ्तैव्यं नवरा्रकम् । प्रतिपदादिकरमेणेव यावच्च नवमी भवेत् ॥ त्रिरात्रं वापि कर्तव्यं 
सप्तम्यादि यथाक्रमम् । अत एव हेमाद्रौ देवीपुराणे मङ्गलाव्रते-“आधिने वाथवा 
मापे चैत्रे वा श्रावणेऽपि वा । कृष्णा्टम्यादि कर्तव्यं व्रतं शु्खवधिं हरेः ॥ यावच्छुङ्ा- 
टमी शक्र उपोष्या तु विधानतः । दानं होमो जपः पूजा कन्या मोज्यासथान्वहम् ॥ 
महाभेरवसूपेण अथिमालधराश्च ये । पूजनीया विरोषेण वखग्रीमपुरादिषु ॥ इति मास- 
चतुष्टयेऽभिधाय । अन्यच्रापि-' अथवा नवरात्रं च सप्त एच त्रिकं दिवा । एकभक्तेन 
नक्तेनाऽयाचितोपोष्तिः कमात् \\ इति 1 पूजयेताशिने श॒क्र यावच्छु्काष्टमी भवेत् । 
सर्वकार्याणि सिध्यन्ति शक्र नास्यत्र संरायः ॥" इत्युक्तम् । दिवेयेकरात्रसुक्तम् । गोवि- 
न्दा्णैवे देवीपुराणे-'नवरात्रवतेऽसक्तकचिरात्रं चेकरात्रकम् । ब्रते चरति यो भक्तस्तस्मे 
दास्यामि वाज्छितम् ॥° इति । तत्रापि सप्तम्याः पूजने पएवोक्तो निर्णयः । अत्र तिधियोर- 
प्ये तत्रेणोपवासः । तिथिद्रयनिमित्तं पूजादिकं तु भेदेन ॥ 

अत्र विरेषो निण्याख्रते भविष्ये-'सपम्यां नव गेहानि दास्जानि नवानि च ¦ एकं 
प # # ~, 
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वा वित्तमावेन कायेत्सुसमाहितः ॥ दुगोगरदं प्रकतेव्यं चतुरस्रं सुशोभनम् । तन्मध्ये 
वेदिकां कुयीचतुरस्तां समां शुभाम् ॥ तस्यां सिंहासनं क्षोमं कम्बसाजिनसंयुतम् । तत्र 
दर्ग प्रतिष्ठाप्य सर्वरक्षणसंयुताम् । सुजैश्तुरभीं रचिरेदशभिवी विभूषिताम् । तटारकव- 
णाभिां त्रिनेत्रां शरिरेखराम् ॥ अनेककुघुमाकीणां क्पर्दन सुशोभितम् । नितम्बविम्ब- 
सन्नद्धकिङ्िणीकाणनादिनीम् ॥ शूटचक्रदण्डशक्तिवज्रचापासिधारिणीम् । षण्यक्षमाखा- 
करकपानपा्ररसत्कराम् ॥ तदग छिन्नरिरसं मादिषं रुधिरा्ुतम् । निःखतार्धतै कण्ट- 
नाठे चमीसिधारिणम् ॥ देवीधूतकरथ्ीवं शररेनोरसि ताडितम् । नागपाेन विक्षिपं दयै- 
्ेणापि विद्रतम् ॥ वमद्रधिखक्रेण धुन्वतो्वं सटाचरुषा । सर्वतो मातुचक्रेण सेव्यमानां 
सरेखथा ॥' इति । "तत्र देवी प्रकर्तव्या हैमी वा राजती तथा । मदर्षी रक्षणोपेता 
खङ्राे च पूजयेत् ॥' वारक्षी~दास्मयी । 

देबीमूर्तिस्थापने विरेषो दुगाभक्तितरङ्किण्यां देवीपुराणे-याम्यासा शुभदा 
दुगा पूर्वाशा जयवर्धिनी । पञचिमाभि्ली निलयं, न खाप्या सोम्यदिख्ुसी ॥ 
प्रतिमाभावे विरेषस्तच्रैव-हेमराजतमृद्धातुशेरचित्रा्पितापि वा । खङ्गे राटेऽर्थिता देवी 
सर्वकामफरप्रदा ॥ यद्य्यसायुधं प्रोक्तं तस्मिस्तां प्रतिपूजयेत् । देवी भक्ार्चिता पुंसां 
राज्यायुःसुतसोख्यदा ।' कृलयत््वा्णवे कालिकापुरणे-'लिङ्गयां पूजयेदरवीं मण्ड- 
रखा तथैव च । पुस्कखां महादेवीं पावके प्रतिमासु च ॥ चित्रे च त्रिशिखे खङ्ग 
जलां वापि पूजयेत् । बिल्वपत्ररयनेदेवीं तथा जातीग्रसूनकेः ॥ नानापिष्टकनेैवेयेषूपदी- 
परमनोदरः । भगलिङ्गामिधानैश् भगलिद्खस्रगीतकेः ॥ मगलिङ्गक्रियाभिश्च प्रीणयेदरर- 
चण्डिकाम् । परेनाक्षिप्यते यस्तु यः परान्नाक्षिपयपि ॥ तख द्धा भगवती शापं दया- 
सुदारुणम् ।" चित्रगृन्मयादौ स्ञाना्सेमवे तत्रवोक्तम्-“अन्तिके स्थापिते स्वे साप- 
येदरषणेऽथवा ।' इति । 

८\ € 

अथ सक्रमीप्रूजाविधिः । प्रतिपदयुक्तविधिना फटसंकीतैनान्ते नवपत्निकामृन्मय- 
दुगोपूजावकिदानानि करिष्य इति संकल्प्य पूर्वैनिमघरितबिल्वसमीपं गत्वा संपूञ्य-'आगच्छ 
सवैकल्याणिः इति पूर्वोक्तमच्रं पटिला-विव्ववृक्ष महाभाग सदा त्वं राङ्करप्रिय । ग्रहीता 
तव शाखां च देवीपूजां करोम्यहम् ॥ शाखाच्दोद्धवं दुःखं न च कार्यं तया प्रभो । गृहीत्वा 
तव शाखां च पूज्या दुर्गेति च स्मृतिः ॥ उच्चिष्ट पत्रिके देवि स्वकल्याणहेतवे । पूजां 
गृहाण सकरामस्माकं वरदा मव ॥ मेर्मन्दारकैटासदहिमवच्छिश्वरे गिरौ । जातः श्रीफल- 
वृक्ष त्वमम्बिकायाः सदा प्रियः ॥ इति संप्रा्ये-ॐ छिन्धि फट् फट्? “उष्टं फू 
खाहाः इति छिला संपूज्य-“अभ्चामुण्डे चठ चठ इति वा्धोषेण देवीं तां च गृहं 
्रेश्य-“भरोपितासि दुर्गे वं मून्म्यां श्रीफरेऽपि च । सिरा नितान्तं भूत्वा च ग्रहे तवं 
कामदा भव ।' इति शिरीकय रम्भादिपत्रिकाः पञ्चगव्येन पञ्चामृतेन च क्लापयित्वा वक्ेणा- 
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वेष्टय शथापयेत् । ततः पूर्ववस्संकल्पं कृत्वाऽक्षतानादाय देवीमावाहयेत् । तच्च मचः 
जवाहयाम्यहं देवीं मृन्मय्यां श्रीफठे तथा । कैरासरिखराद्रवि विन्ध्याद्रर्हिमपर्वतात् ॥ 
आगल विल्वराखायां चण्डिके कुर सतरिधिम् । ापितासि मया दर्ग पूजये तवां प्रसीद 
मे । आयुरारोग्यमेश्वय दहि देवि नमोऽस्तु ते । दुर्गे दुर्गखरूपासि स॒सेजोमयेऽचिते ॥ 
सदानन्दकरे देवि प्रसीद मम् सिद्धये । एद्येहि भगवलम्ब शचुक्षयजयप्रदे ॥ भक्तितः पूज- 
यामि त्वां दरगे देवि सुराचिते । पवेश फठोपतैः पुष्पैश्च सुमनोरैरः ॥ पे संधिते 
देवि पूजये तवां प्रसीद मे । दुर्गे देवि इहागच्छ सान्निध्यमिह कल्पय ॥ यज्ञभागान् 
गृहाण त्वं योगिनीकोटिमिः सह ॥* इति । ततो मूलमत्रेण पा्यादिगन्धान्तोपचरेः-अमू- 
तोद्धवे च श्रीवक्षं शंकरस्य सदा प्रियम् । विस्वपत्ं प्रयच्छमि पवित्रं ते सुरेरि ॥" इति 
बिल्वपत्रम्, श्रह्मविष्णुरिवादीनां द्रोणपुष्पं सदा प्रियम् । तत्ते दरगे प्रयच्छामि सवैकामा- 
थसिद्धये ॥ इति द्रोणपुष्पं निवे धूपादिदक्षिणान्तां पूजां मूरेन कृत्वा प्राथैयेत् 
ॐभ्महिषधि महामाये चामुण्ड मुण्डमाटिनि । आयुरारोग्यमेश्वयं देहि देवि नमोऽस्त ते ॥ 
कुङ्कमेन समारब्धे चन्दनेन विटेपिते । विल्वपत्रकृतापीडे दुर्गेऽहं शरणं गतः ॥ रूपं देहि 
यसो देहि भगं भवति देहि मे । पुत्रान्देहि धनं देहि सर्वान्कामांश्च देहि मे ॥ "स्ेमङ्र- 
माङ्गल्ये" इति च संप्राथ्यं पत्रिकाः पूजयेत् । कदल्यां ब्रह्माणीं, दाडिमे रक्तदन्तिकाम् , 
धान्ये रक्षी, हण््रियां दुगीम् , मनि चामण्डाम्, कवौ कारिकाम्, चिखे शिवाम्, 
अशोके शोकरहिताम्, जयन्त्यां कार्तिकीं चवाह्य संपूज्य दुगौये वटि दयात् । अत्र 
शख्रादिपूजा वक्ष्यते ! ततः स्तुतिं पठेत् । तदुक्त दिवरहस्ये-दुगा शिवां शान्तिकरीं 
ह्याणीं ब्रह्मणः प्रियाम् । सवटोकम्रणेत्रीं च प्रणमामि सदाशिवाम् ॥ मङ्गलां शोभनां 
शुद्धां निष्कठां परमां कलम् । विशेश्वरीं विश्वमातां चण्डिकां प्रणमाम्यहम् ॥ सर्वदेव - 
मयीं देवीं सर्वरोगभयापहाम् । ब्रहमेशविष्णुनमितां प्रणमामि सदा उमाम् ॥ विन््यां 
विन्ध्यनिख्यां दिव्यस्ाननिवासिनीम् । योगिनीं योगमातां च चण्डिकां प्रणमाम्यहम् ॥ 
ईशानमातरं देवीमीश्वरामीश्वरपरियाम् । पणतोऽस्मि सदा दुग संसारार्णवतारिणीम् ॥ य शद 
परते सतोत्रं शृणुयाद्वापि यो नरः । स भुक्तः सवपपिस्तु मोदते दुर्गया सह ॥' 

अथ महा्टमी । सा च परयुता । खुङ्खपक्षेऽष्टमी चैव शुदपक्षे चतुदस्ी । पवे- 
विद्धा न कर्तव्या कतेव्या परसंयुता ॥' इति ब्रह्मवेवतात्। मदनरने स्खतिसंग्रहे- 
“सरन्महाष्टमी पूज्या नवमीसंयुता सदा । सप्तमीसंयुता नियं शोकसंतापकारिणी । जम्भेन 
सप्तमीयुक्ता पूजिता तु महाष्ठमी । इन्द्रेण निहतो जम्भस्तस्मादानवपुङ्गवः ॥ तस्मात्सवेप्रय- 
लेन सप्तमीमिभरिताष्टमी । वर्जनीया प्रयतेन मनुजैः शुभकाष्िभिः ॥ सपमी शल्यसंयुक्तां 
मोदादज्ञानतोऽपि वा । महाष्टमीं भरकुवाणो नरकं भ्रतिपदते ॥ सप्तमी कठ्या यत्र प्रतशाष्टमी 
णरागी णी शष षि 

१--“मानेः ‹क्रचो' इति वस्तुद्यविन्तान न भवतीति ग्यमेतत् । २--जयती !टाहककाः इति.जम- 
रसिहदीकायाम् । 
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मवेत् ! तेन शव्यमिदं प्रोक्तं पुत्रपोत्रक्षयप्रदम् ॥ तथा-पु्ान्हन्ति परन्हन्ति हन्ति 
रारे सराजकम् । हन्ति जातानजातांध सप्तमीसदहिताष्टमी ।॥ तेन नात्र तिमुहूतवेधः । 
तदा घटिकामात्राप्यौदयिकी शरह्या । ध्रतोपवासनियमे धय्किकापि या भवेत् ।' इतिं 
देवलोक्तेः। गौडा अप्येवमाहुः । अत एवोक्तं भोजराजेन-"न च सपमीशल्यस- 
मोपदताः इति । दयं भौमेऽत्िप्रशस्ता । “अष्टम्यासुदिते सूर्ये दिनान्ते नवमी भवेत् । 
कुजवारो भवेत्तत्र पूजनीया प्रयततः ॥' इति सदनरन्ने वचनात् । सप्मीशव्यसंविद्धा 
वर्जनीया सदाष्टमी । सोकापि सा महापुण्या यस्यां सूर्योदयो भवेत् ॥' इति मदनरल्त 
स्मृतिसयचयवचनात् । "अष्टमी नवमीयुक्ता नवमी चष्टमीयुता ।' इति पाद्यवचनाच्च ॥ 

इयमेव मूढयुक्ता चेन्मदहानवमीसंन्ञा । 'आश्वयुक्शुङकपक्षे याऽष्टमी मूटेन संयुता । 
सा महानवमी रोक्ता त्रैठोक्येऽपि सुदुर्छमा ॥ इति देमाप्रौ स्कान्दात् । मूटयुक्तापि 
सप्तमीयुता चेच्यव्यैवेदयक्तं निर्णथाश्ते दर्गत्सवे-मूठेनापि हि संयुक्ता सदा 
याज्याष्टमी धेः । ठेदमात्रेण सक्म्या अपि सखाघदि दूषिता ।॥ इति । महा्टमी पूर्वेयुः 
परवाह्व्यापिते पवौ, अन्यथा पफौवेति निर्णयदीपमतम्। एतच तुच्छलादुपेक्ष्यम् । रूप- 
नारायणधते देवीपुरणे-सपतमीवेधसंयुक्ता यैः कृता तु महष्टमी । पुत्रदारथनैर्हीना 
अमन्तीह पिसाचवत्॥ यत्तु-^सपम्यासुदिते सूर्यं परतो याष्टमी भवेत् । ततर दुर्गोत्सिवं कुर्यत् 
कुयादपरेऽहनि ॥ इति विग्वरूपनिवन्धवचनं, तदाशिनक्रष्णाष्टमीविषयम् । कन्यायां 
कृष्णपक्षे तु पूजयित्वाष्टमीदिनि । नवम्यां बोधयेदेवीं गीतवाद्त्िनिःखनैः ।' इति देबी- 
पुराणे तत्रापि पजेक्तेरिति हेमाद्रौ निर्णयाश्ते चोक्तम् । यानि त॒-भद्रायां भद्र- 
काल्याश्च मध्ये यादशचैनक्रिया । तस्मै सप्तमीविद्धा कायौ दुगष्मी बुधैः ॥' इति, 
यच्च मोहचृल्मेत्तरे ब्राह्ये च-“आधिनस्य सिताष्टम्यामर्धरत्रे त॒ पाती । भद्रकाटी 
समुदन्ना पूर्वाषदासमायुता ॥* इति, तथा-तत्रा्म्यां मद्रकाटी दक्षयज्ञविनारिनी । 
प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनीकोटिमिः सह ॥' इति । यच्च॒ मदनरन्ने-“महाष्म्याशिने 
मासि शङ्खा कल्याणकारी । सप्तम्यापि युता काय मूरेन तु विशेषतः ।' इति, तानि 
प्रदिनेऽष्टम्यभावविषयाणीति मदनरल्ने उक्तम् । यत्तु तत्रैव परदिनेऽषटमीससेऽपि पूववि 
द्वाविधायर्कं वचनम्-"यदाष्टमीं तु संप्राप्य ह्यस्तं याति दिवाकरः । तत्र दुर्गोस्सिवं कुयान्न 
कुयौदपरेऽहनि ॥ दुर्भिक्षं तत्र जानीयान्नवम्यां यत्र॒ पूज्यते ॥' इति, तत् परदिने दशम्यां 
नवम्यभावविषयम् । “यदा सूर्योदये न स्यान्नवमी चापरेऽहनि । तदाष्टमीं ्रुर्वति 
सप्तम्या सहितां नृप ।॥” इति तत्रेव स्शतिसंयहोक्तेः । “उत्तरासिथयो यत्र क्षयं यानि 
नराधिप । पूर्व्म तदा कु्यादन्यथा खडुभं भवेत् ।' इति दुर्गोस्सवोक्तेश्वेति मदन- 
रते । वस्तुतस्तु इदं वचनदयं अष्टमीनवम्योः सूर्योदयदमयासेबन्धपरम् । अत एव (नवमी 
च्? इति चकारादष्टमी च । तिथय इति बहूुवचनादष्टमी नवमी दजम्युक्ता । अन्यथा पूर्वोक्त 
विरोधादिति दिष्। 
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य॒त्त-अहं भद्रा च भद्राहं नावयोरन्तरं कचित् । सवैसिद्धि प्रदास्यामि भद्रायाम्- 
चिता ह्यहम् ॥" इति देवीपुराणे, तद्िष्टिकरणमध्ये पूजाविधानार्थम् । "विष्टिं लक्ता 
महाष्म्यां मम पूजां करोति यः । तस्य पूजाफलं न ॒खाततेनाहमवमानिता ॥' इति तत्रै 
वोक्तेरिति निर्णयाखते । तथा कालिकापुराणे-सप्तम्यां पत्रिकापूजा अष्टम्यां चाप्यु- 
पोषणम् । पूजा च जागस्थैव नवम्यां विधिवद्वङिः ॥ इति । अष्टम्युपवासश्च पुत्रवता 
न कायैः । (उपवासं महाष्म्यां पुत्रवान्न समाचरेत् । यथा तथा वा पूतात्मा वती देवीं 
प्रपूजयेत् ॥° इति तच्रैवोक्तः । रूपनारायणीये ब्राह्म -*अलर्थं पूजनीया सा 
तस्मिन्नहनि मानवैः । उपोषतिर्वख्वधूपमाल्यरतातुटेपनैः ॥ पड्भिः पानके्ये रात्रौ जाग- 
रणेन च । दुगीगरहे च राखाणि पूजितव्यानि पण्डितैः ॥ वाचभाण्डानि चिद्वानि क्वचा- 
न्यायुधानि च ॥' 

त्र विशेषो हेमाद्रो निर्णयासरते च भविष्ये-'आशवयुकरुङ्कपक्षसख अष्टमी मूकसं- 
युता । सा महानवमी नाम व्ेरोक्येऽपि युदुैभा ॥ कन्यागते सवितरि गुङ्कपक्षऽ्टमीयुता । 
मूनक्षचरसंयुक्ता सा महानवमी स्मरत ॥ नवम्यां पूजिता देवी ददायभिमतं फटम् ! सा 
पुण्या सा पवित्रा च सा धन्या सुखदायिनी ॥ त्यां सदा पूजनीया चरुण्डा 
मुण्डमाठिनी ॥' सदेद्युक्तर्नि्यतापि । तस्यां ये ह्युपययुज्यन्ते प्राणिनो महिषादयः । 
सर्वे ते खर्गतिं यानि घ्रतां पपं न विद्यते ।॥ यावन्न चाख्येद्रात्र पडुसावन्न हन्यते । 
न तथा बलिदानेन पुष्पधूपविटेपनैः ॥ यथा संतुष्यते मेषेमंदिषेर्विन्ध्यवासिनी । एवं 
च विन्ध्यवाघिन्यां नवरात्रोपवासतः ॥ एकुक्तेन नक्तेने खरक्तयाऽयाचितेन च । 
पूजनीया जनैर्देवी साने खने पुरे पुरे ॥ गहे गृहे म्तिपीमे म्रामे वने वने। 
सतैः प्रसुदितेष्रीदयणेः क्षत्रियभेपैः । वैद्यैः रदे भक्तियतैम्टैच्छेल्ये्च मानवैः । खीमिश्व 
कुरु्ादैछ तद्टिधानमिदं शृणु ॥ जयाभिलाषी नृपतिः प्रतिपस्मृति कमात् । रोदीमिसाणिं 
कमं कारयेद्यावदष्टमी (॥ इति । 

लौहदाभिसारिककर्मविधाने तत्रैवोक्तम् । श्रागुदक्प्रवणे देशे पता- 
काभिरटंकरतम् । मण्डपं कारयेदिव्यं नवसप्तकरं परम् ॥' पोडश्चहस्तमि- 

लः ॥ 'अघेय्यां कारयेककुण्डं दस्तमाप्रं सुशोभनम् । मेखरत्रयसंयुक्तं योन्याश्वद्थदर- 
भया ॥ राजचिह्वानि स्वणि शल्लाण्यस्चाणि यानि च । आनीय मण्डपे तानि सर्वीण्य- 
त्राधिवासयेत् ॥ ततस्तु बाह्मणः सातः शुङ्काम्बरधरः शुचिः । ॐकारपूैकेमत्ेसदि- 
्ेजहुयादढतम् ॥ राखाखमत्रोतव्यं पायसं ध्ृतसंयुतम् । हतरेषं तुरङ्गाणां जानसुप- 
हासयेत् ॥ लोदहामिसार्किं क्म तेनेव ऋषिभिः स्पृतम् । धृतपल्ययनानश्वान् गजा 
समटकृतान् ॥ भ्रामयेन्नगरे नियं बन्दिघोषपुरःसरम् । प्रह नृपतिः स्रातवा संपूज्य पितु. 

रोहाभिसारिकम् । 

[वागा 1 णको पि पि रि 

१--रोहाभिसारोऽखश्टुतां राज्ञां नीराजनानिभिः ।* इलमरः । 
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देवताः ॥ पूजयेद्राजचिह्वानि एलमाल्यविटेपनैः । तखाभिसरणाद्राहो विजयः समुदाहृतः ॥ 
पूजामच्रान्प्रवक्ष्यामि पुराणोक्तानदे तव । येः पूनिताः प्रयच्छन्ति कीर्तिमायुर्यशो बलम् ॥" 

अथ मच्रा विष्णुधर्मात्तरोक्ताः । छचस्य-“यथाम्बुदर्छादयति शिवायेमां वसु- 
नराम् । तथाच्छादय राजानं विजयायोग्यवृद्धयं ॥ चामरस्य- रराङ्करसकाश 

्षीरडण्डीरपाण्डुर । प्रोतससारयशु दुसिं चामरामरदुठंम ॥' अश्वानां वद्धयथ खेन्तपूजन- 
महं कर्ष्यि । सूर्यपुत्र महाबाहो छायाष्टदयनन्दन । शान्ति कुस तुरङ्गाणां खन्ताय 
नमो नमः ॥' अनेन मत्रेण पूजा । अथाश्वस्य -गन्धवेकुखजातस्तवं मा भूयाः इष्द्- 
धकः । ब्रह्मणः सलयवाक्येन सोमस वरुणस्य च ॥ प्रभावाच्च हृतारसय वधय त्वं॑तुरङ्ग- 
मान् । तेजसा चैव सूर्यस्य मुनीनां तपसा तथा ॥ सृद्रख ब्रह्मचर्येण पवनस बेन च । 
स्मर चं राजपुत्रं सवं कौस्तुभं च मणिं स्मर ॥ यां गति जह्यहा गच्छेन्मातृहा पितृदा 
तथा । भ्रणदाऽनृतवादी च क्षभियश्च पराद्ुखः ॥ सूर्याचन्द्रमसो वायुयीवत्पर्यन्ि दुष्कृ- 
तम् । व्रजाश्च तां गतिं क्षिप्रं तच्च पापं भवेत्तव ॥ निष्कृती यदि गच्छेथा युद्धाध्वनि 
तुरङ्गम । रिपृन्विजिय समरे सह भरावा सुखी भव ॥' इति । अथ ध्वजस्य-शक्रकेतो 
महावीय श्यामवणोचयाम्यहम् । पत्रिराज नमस्तेऽस्तु तथा नारायणध्वज ॥ कादयपेयास्- 
णभ्रातनीगर विष्णुवाहन । अप्रमेय दुराधष रणे देवारिसूदन ॥ गरुत्मान्मारुतगतिस्तयि 
संनिहितो यतः। साश्ववमायुधान् योधान् रक्ष स्वं च पिन्दह ॥' अथ पताकायाः-हुत- 
सुग्बसवो रद्रा वायुः सोमो महषयः । नागकिनत्ररगन्धर्वयक्षमूतगणग्रहाः ॥ प्रमथास्तु 
सदादियेभतेयो मातृभिः सह । शकः सेनापतिः स्कन्दो वरुणश्वा्रितास्वयि ॥ म्रदहन्तु 
पिपून्सवोन्याजा विजयमृच्छतु । यानि प्रयुक्तान्यरिभिरायुधानि समन्ततः ॥ पतन्तू- 
प्रि शचरणां हतानि तव तेजसा । हिरण्यकरिपोयद्धे यद्धे दैवासुरे तथा ॥ काटनेमिवधे 
यह्दयट्रत्रिपुरधातने । शोभितासि तथेवाय शोभयास्मांश्च सस्मर ॥ नीटखान्धेतानिमान्द्ध् 
नद्यन्त्वाश्ु मृपारयः । व्याधिभिरविविधेषरिः शखेश्च युधि निर्जिताः ॥ पूतना खेती 
नाम्ना काररात्रिश्च या स्मृता । दहलाश्चु रिपून्सवीन्पताके त्वं मयाचिता ।' अथ गजस्य- 
कुसुदेरावणो पञ्चः पुष्पदन्तोऽथ वामनः । सुप्रतीकोऽज्ञनो नीक एतेऽष्टौ देवयोनयः । 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च वनान्यष्टौ समाभिताः ॥ मन्दो भद्रो मृगश्चैव गजः संकीण एव च । 
वृने वने प्रसूतासते यूथानि सुमहान्ति च ॥ पनन्त त्वां वसवो सद्र आदिलयाः समर्द्णाः । 
भृतोरं रक्ष नागेन्द्र खामिवस्रतिपाल्यताम् ॥ अवाभरुहि जयं युद्ध गमने खसि नो बज । 
श्रीस्ते सोमार विष्णोसेजः सूरयांवोऽनिलात् ॥ येयं मरोजयं सद्राय्ो देवाद्पुर- 
न्द्रात् । युद्धे रक्षन्तु नागास्तं दिशश्च सह दैवतैः ॥ अशनौ सह गन्धर्वैः पान्तु तवा 
सुवेतः सदा ॥" इति । अथ खङ्खमच्रः-“असिर्विशसनः खद्गस्तीक्णपारो दुरासदः 1 
श्रीगर्मो विजयश्चैव धर्मधारस्तयेव च । एतानि तव नामानि खयमुक्तानि वेधसा । नक्षत्र 

१-- भत्रं 'सारवन्ल्यायुधान्यन्र रक्षः दयप क्ररित्पाठः । 
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कत्तिका ते तु गुस्देवो महेशरः ॥ रदिण्यश्च शरीरं ते दैवतं च जनार्दनः । पिता पिता- 
महो देवस्त्वं॑मां पाटय सर्वदा ॥ नीरजीमूतसंकाशस्ती््णदंष्ः कृदोदरः । भावडुद्धो 
मर्पणश्च अतितेजास्तथेव च ।॥ इयं येन धृता क्षोणी हतश्च महिषासुरः । तीक्ष्णधाराय 
शुद्धाय तस्मे सद्ाय ते नमः॥' अथ छुरिकायाः-^सवीयुधानां प्रथमं निमि 
तासि पिनाकिना । शलायुधाद्विनिष्कृभ्य कृत्वा मुष्ठिग्रहं शुभम् ॥ चण्डिकायाः 
प्रदत्तासि सर्वैदुष्टनिबर्हिणी । तया विस्तासि चासि देवानां प्रतिपादिता ॥ सष 
सत््वाङ्गमूतासि सवीञ्ुभनिवर्हिणी । दुरिके रक्ष मां नियं शान्ति यच्छ नमोऽस्तु 
ते । अथ कटधारकप्रूजा-रक्षाङ्ानि गजान् रक्ष रक्ष वाजिधनानि च । मम देहं 
सदा रश्च कटारक नमोऽस्त ते ॥' कटरारको मध्यदेशे "कटारी' इति प्रसिद्धा । अथं 
धलुःप्ूजा-सवीयुधमहामत्र सवैदेवार्सूदिन । चापमां समरे रक्ष साकं शरै 
रहि ॥ धृतं कृष्णेन रक्षां संहाराय हरेण च । त्रवीमूर्तिगतं देवं धनुर नमाम्यहम् ॥ 
अथ कुन्तप्रूजा-प्रास् पातय शचरस्त्वमनया नाकमायया ! गृहाण जीवितं तेषां मम 
सेन्यं च रक्षताम् ।" अथ चर्मप्ूजा-शारमप्रदस्त्वं समरे चर्म सैन्ये यरोऽ मे ॥ रक्ष मां 
रक्षणीयोऽहं तापनेय नमोऽस्तु ते ॥° अथ कनकदण्डमच्रः-श्रोतसारणाय दुष्टानां साध- 
संरक्षणाय च । ब्रह्मणा निर्भितश्वापि व्यवहाससिद्धये ॥ यशो देहि सुखं देहि जयदो भव 
भूपतेः । ताडयख रिपून् सवान्देमदण्ड नमोऽस्तु ते ॥" अथ ढुन्दुभिमच्रः-दुन्दुमे तं 
सपलानां घोरो हृदयकम्पनः । भव भूमिपसेन्यानां तथा विजयवर्धनः ॥ यथा जीमूतषो- 
षेण प्रहृष्यन्ति च वर्हिणः । तथास्तु तव शब्देन दर्षोऽस्माकं मुदावहः ॥ यथा जीमूत्- 
शब्देन ख्ीणां ्रासोऽभिजायते । तथात्र तव शब्देन त्रखन्तस्मद्धिषो रणे ।" अथ राङ्क- 
मच्रः- पुण्यस्त्वं शङ्क पुण्यानां मङ्गखानां च मङ्गलम् । विष्णुना विधृतो नियमतः रान्ति 
प्रदो भव ॥' 

अथ सिहासनमनच्र;-"विजयो जयदो जेता यिुधाती शुभकरः । दुःखहा भरमदः 
शान्तः स्वीर्षटिविनाश्चनः ॥ एते वै संनिधौ यस्मात्तत॒ सिंहा महाबलः । तेन 
सिंहासनेति लं देवेमच्श्च गीयसे ॥ त्वयि खितः रिवः शान्तस्तयि श॒क्रः सुरेश्वरः । 
नमस्ते सर्वतोभद्र भद्रदो भव भूपतेः ॥ तटोक्यजयस्वैख सिंहासन नमोऽस्तु 
ते ! तथेव कर्मचिह्वानि खानि पूज्यानि शिलिभिः ॥ ठोहाभिसाकिं कम 
कृत्वैवं मच्रपूैकम् । निलयं कृत्वा तथाष्टम्यां पूर्वाह्ने सानमाचरेत् ॥ ङुङ्कमचन्दन- 
चम्पकचतुःसमेः शेरप्टिश्च । चर्चितगाघ्ीं देवीं ु सुमेरभ्यर्चयेद्रहुभिः ॥ दुसुदेः सप्च- 
पुष्पैः सधूपदीपैः सौनैवेवैः । मसेर्वल्युपरोमङ्गलशब्दैः ससुच्छकितिः ॥ विहितच्छतरयीनैः 
खन्दनसितशस्षधारिजनरेोकैः । तुः पशवस्चादि तु निवेयते सर्वमेव भगवले ॥ दु ख 
पूजनीया च तदिने द्रोणपुष्पकैः । ततः सन्गं नमस्छय शबरूणां वधसिद्धये ५ इच्छेतं 
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विजयं राज्यं सुभिक्षं चास्मे नृपः । पुनः पुनः प्रणभ्यायां सेस्मरन्हृदये रिवाम् ॥ सर्व 
करत्वेति कोरव्य षष्टम्यां जागरं निशि । नयनतैक्गीतेश् कारयेच महोत्सवम् ॥ एवं दे 
निशां नीला प्रभाते अरुणोदये । घातयेन्महिषान्मेषानग्रतो नतकन्धरान् ॥ शतमर्धरातं 
वापि तदर्धं वा यथेच्छया । सुरासबभृतैः कुम्भेस्येतरमेशवरीम् ॥ कापारिकेभ्यस्तदेय 
दासीदासजने तथा । ततोऽपर्नसमये नवम्यां वै रथे थिताम् । मवानीं अमयेद्राष्े खयं 
राजा सशब्दवान् । कश्चिखोपोषितो वीरो विधृतोऽन्येन खद्वान् ॥ मूतेभ्यस्तु बठि द्ा- 
न्मब्रेणानेन सामिषम् । सरक्तं सजटं चान्ने गन्धपुष्पक्षतेर्युतम् । अीखीन्वारान्समूरेन 
दिग्िदिश्षु किरेदलिम् ।॥" मच्रश्च-वलिं गृह्णन्त देवा भदिलया वसवस्तथा । मरूत- 

निधिः । श्वधिनी रद्राः सुपृणौः पन्नगा ग्रहाः ॥ अमुरा यातुानाश्च प्शिचोरग- 
राक्षसाः । डाकिन्यो यक्ष्वेताट योगिन्यः पूतनाः शिवाः ॥ जुम्भकाः 

सिद्धगन्धवी भारा विद्याधरा नगाः । दिक्पाखा ठोकपाटाश्च ये च विन्नविनायकाः । जगतां 
शून्तिकतीरो बह्मायाश्च महषयः । मा वि्षिमा च मे पापं मा सन्तु प्रसिन्थिनः॥ 
सौम्या भवन्तु तृप्ताश्च भूतप्रेताः सुखावहाः । इति ॥ 

इति महाण्मी ॥ 
महानवमी तु पूर्वयुता ग्राह्या । पूर्वोक्तवचनात् । नवमी दुर्गाव्रते श्रावणी इतिं 

दीपिकोक्तेः । श्रावणी दुर्मनवमी दवौ चेव हुताशनी । पूर्वविद्धा प्रकर्तव्या रिवरत्रि- 
वैठर्दिनम् ॥' इति हेमाद्रौ पाश्चोक्तश । मविष्येऽपि-आश्वयुक्ु्ृपक्षे तु अष्टमी- 
मूलसंय॒ता । सा महानवमी ग्रोक्ता तेरोक्येऽपि सुदुर्छभा ॥' इति । मूखमुपटक्षणम् । ष्टुगौ- 
पूजासु नवमी मूखायुक्ष्रयाचिता । महती कीतिता तसां दुगौ महिषमर्दिनी ॥ इति 
मदनरले ेङ्कात् । अत्र पूजयेदियग्रे शेषः । यानि तु-सा कार्योदयगामिन्यां' इलयादि 
मरागुक्तानि तानि नवमीमिन्नतिथिपराणि । नवम्यां विरेषोक्तेः । वेधश्च सुहूतैत्रयेणेव 
ज्ञेयः! यद्यपि हेमाद्िमते युहूतदयात्मापि वेधोऽसि, तथापि सूर्योदय एव सः । सायं तु 
तरिमुहूतं एव । तदुक्तं दीपिकायाम्-तिमुहूतेगा तु सकला सायम्' इति । माधवोऽपि- 
(सायं तृत्तरया तदरग्यूनया न तु विध्यते ।' इति । तेन तरिगुहूर्तयोगे पूर्वा नवमी, पूर्वोक्तव- 
चनात् । न कृयीञ्चवमीं तात दशम्यां तु कदाचन । इति स्कान्दे परानिषेधाच । 
त्रिसुहूतैयोगामाबे तु निषिद्धापि पैव कर्येति निष्कषेः; । 

यत्त-“नवम्यां च जपं होमं समाप्य श्रवणेऽपि वा । इति संय्रदोक्तेः, ध्रतं चं 
जागरश्येव नवम्यां विधिवद्वकछिः । इति देवीपुराणाच नवम्यां होमबल्यादि विहित, तत्र 
'आश्वयुक्दुद्धनवमी युहूतं बा कला यदि । सा तिथिः सकला ज्ञेया रक्ष्मीवि्याजया- 
िभिः ॥ इति सौरपुराणात्, शूर्योदये प्रं स्ति पणी स्यादपरा यदि । बलिदानं 
प्रकर्तव्यं तत्र देशे शुभावहम् ॥ बलिदाने कृतेऽ्टम्यां पुतरभङ्गो भवेनच्रुप ॥ ` इति 

8--“नागा बिद्यधराः इति पाठः । २ एतदमे-.तिथाबुत्तरगामिन्यां, (तिथवुदयगामिन्यां” इति 
वाधिकः कवित् पाठः । 

अखिद् 



होमे विरोषः 1 द्वितीयः परिच्छेदः । १२७ 

मदनरल्ने देवीपुराणा्च बल्यादो प्रा कार्या ! उपवासादौ तु पूर्वेति मदनरत्ने 
उक्तम् । पतापमातेण्डेऽपयेवम् । यत्त-अष्टम्यां बलिदानेन पुत्रनाशो भवेद्धुवम् ॥ इति 
कालिकापुराणं तस्संषिपूजापरस् । “अष्टमीवनमीसंधौ तृतीया खट कथ्यते इति तत्रेव 
तदुक्तेः । कामरूपनिवन्धे-“अष्टम्याः शेषदण्डच् नवम्याः पूर्वं एव च । तत्र या क्रियते 
पूजा विज्ञेया सा महाफठा }" अष्टमीमात्रे मवलेव । 'आधिने पूजयिता तु अधैरात्रऽद्टमीषु 
च । घातयन्ति पञ्यू भक्त्या ते भवन्ति महाबटखाः }" तथा-'कन्यासंस्थे रवावीषे शुङ्खष्टम्यां 
प्रपूजयेत् । सोपवासो निशार्धं तु महाविभवविस्तरः ॥' तथा-पजुषातश्च कतैव्यो गव- 
याजवधसथा । इति रूपनारायणीये देवीपुराणात् । तत्रैव नविष्ये-"तस्ा- 
दियं महापुण्या नवमी पापनाशिनी । उपौष्या सुप्रयलञेन सततं सर्वपाथिवेः ।' निर्णयदीपे 
तु महानवमी प्रदिनेऽपराह्ृव्यापिते परा, अन्यथा पूरौ । (आवत॑नासपूर्वकाठे नवमी 
स्यात्परेऽहनि । दुगौची तत्र पूर्वः पूर्वाह्णे तष्टमी यदि ॥ इति धौम्यवचनादिष्यु- 
क्तम् । अस्य तु शारदानवमीविषयतवं समूरत्वं च विद्यम् । यानि तु-^नन्दायां 
ञउ्वर्ते वदह्विः पूणौयां पञ्ुघातनम् । भद्रायां गोककटकीडा तत्र॒ राज्यं विनश्यति ॥' इति, 
(नवम्यामपराक्े तु बलिदानं प्रशखते । दशमीं वजंयेत्तर नात्र काया विचारणा एः इति, 
“नन्दाया ददने रश्चा बलिदानं दशस च । भद्रायां गोकुल्कीडा दैगनाक्षाय जायते # 
इति ब्रह्मवैवतेनारदा दिवचनानि, तानि शुद्धाधिकनिषेधपराणि इति मदनरते । तथा 
कालिकापुराणे-“नवम्यां बरिदानं तु कर्वैव्यं वै यथाविधि । जपं होमं च विधिवत्- 
यौत्त्र विभूतये ॥ केचित्तु-'पूवीषादायुतष्टम्यां पूजाहोमाद्युपोषणम् ।' इति पूर्वोक्त 
देवीपुराणादष्टम्यां हयेममाहुः । अन्ये तु द्विविधवाक्यवशादष्टम्यामारभ्य नवम्यां समा- 
पन्ति । समुच्यस्तु युक्तः । रद्रयामडे तु विकल्प उक्तः, त निभूठम् । दुगौ- 
भक्तितरङ्किण्यादिगोडग्न्थेष्वपि नवम्यां दोम उक्तः । 

होमे च विशेष उक्तो डामरतन्ने-'पायसं सर्पिषां युक्तं तिडः श्र्विमिभितम् । 
होमयेद्विधिवद्धक्त्या द्ंशेन नृपोत्तम ॥ रुद्राध्याय यथा होमं मेत्रेणेकेन साधयेत् । तथा 
स्तोत्रजपे होमं शोकेनेकेन साधयेत् ॥ यद्वा सपशतीं जप्य होममत्रो नवाक्षरः । "रे हीं 
ही चामुण्डाये विचर" इति नवाक्षर इति केचित् । पूजोक्तो आद्य इति तु युक्तम् । सद्रया- 
मखेऽपि-श्रधानद्रव्यसुदिष्टं पायसान्नं तिखस्तथा । किंडुकेः सषपैः पृगेखीजादवीङ्करेरपि ॥ 
यवेवी श्रीफरैर्दिव्येनीनाविधफटेस्तथा । रक्तचन्दनखण्डे गुग्युरेश्च मनोहरः ॥ प्रतिष्चोकं 
श जुहुयात्सवैद्रव्याणि च क्रमात् । नवाक्षरेण वा हुत्वा नमो देव्या इतीति च ॥' इति । 

$--डामरतन्नोक्तो दोममञ्रश्रैवम्-*^पैः बीजमादीन्दुसमानदीषि द्धी सू्तेजोदयुतिमद्धितीयम् । 
भतेवेश्वानरतुल्यरूपं वृतीयमानन्यसुखाय चिन्तयम् ४ चा छद्धजाम्बूनदकान्वि तुर्यं सु पञ्चमं रक्ततरई 
भ्रकद्प्यसू । ण्डा षष्टसुमार्तिहरं सुनीरं ये समं इष्णतरं रिषुश्नम् ॥ वि पाण्डुरं स्व्टममादिसिष्धं खे 
भूञ्वणं नवमं विशारूम ॥*> इति । 

१८ नि घिं० 
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रहस्ये त॒-श्रतिश्ोकं च जुहुयासायसं तिठसर्पिषा ” इ्युक्तम् । दुगाभक्तितर- 
ङिण्यां तु तिरैर्जयन्तीमत्रेण च होम उक्तः धुरशरणकार्ये तु विल्वपत्रयुतेसिदेः" 
इति काछिकापुराणादिव्वपतरेति स्माताः । तन्न । अन्यत्र मानामावात् ॥ 

अथ बलिदानम् ॥ तत्राश्मेषच्छागमहिषखमांसानासत्तरोत्तसराशस्यं, फठविरेषश्चा- 
न्यतोऽवसेय इति दिक् । बष्मप्रिकारस्तु देवीपुराणे कन्यासंखे रवौ शक्तः शुङ्ा्म्यां 
म्रपूञ्य तु । द्रोणपुषयश्च बित्वाप्रजातीपुज्नागचम्पकैः ॥ परान्दं ठक्षणोपेतं गन्धपुष्पसम- 
न्वितम् । विधिवत्काठि काठीति ज्वा सद्धेन घातयेत् ॥ ॐ काटि कालि य्ञशवरि 
ठोहदण्डाये नमः' इति मचः । 'तदुत्थरुधिरं मांसं गहीत्वा पूतनादिषु ।' आदिसब्दा- 
चरकीविदारीपापराक्षसः । "नैतेभ्यः प्रदातव्यं महाकोशिकमधितम् ।` मनस्तु वक्ष्यते । 
तथा-^तसाग्रतो नृपः सायात्छरला श्रं तु पैष्टिकम् । खज्ञेन घातयिखा तु दचास्स्कन्दवि- 
शाखयोः ॥ असाक्तौ बराह्मणेन च कृष्माण्डादिभिवैठिदानं कायम् । तदुक्तं कालिका- 
पुरणे-शष्माण्डमिश्चुदण्डं च मांसं सारचमेव च । एते वटठिसमाः प्रोक्तास्तृततौ छग- 
समाः सदा ॥' श्द्रयामलेऽपि-छागामावे तु कूष्माण्डं श्रीफठं वा मनोहरम् । वज्सं- 
वेष्टितं कृत्वा केदयेच्छुरिकादिना ॥' तथा-श्राहमणेन सद्ा देयं कूष्माण्ड बठिकरमेणि । 
श्रीफठं वा सुराधीर छेदं नेव तु कारयेत् ॥' शदे विकल्पः । “माषारेन बर्टिदैयो बराह्- 
णेन विजानता । कालिकापुराणे-“उत्तरामियुखो भूत्वा बलिं पूवैमुखं तथा । निरीक्ष्य 
साधकः पश्चादिमं मब्रसुदीरयेत् ॥ ““शुस्त्वं बटिरूपेण मम भाग्यादुपयितः । प्रणमामि 
ततः स्वरूपिणं चटिषरूपिणम् ॥ चण्डिकाप्रीतिदानेन दातुरापदिनाशनम् । चासुण्डाबठि- 
हूपाय बटे तुभ्यं नमोऽस्तु ते ॥ यज्ञार्थे बर्यः सृष्टाः खयमेव खयंसुवा । अतस्तं 
धातयाम्यद तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥” ए दीं श्रीमिति मत्रेण तं बलिं मृस्खरूपिणम् । 
चिन्तयिला न्यसेदुष्पं मरं तख तु भैर ॥ रसना तं चण्डिकायाः सुरटोकम्रसाधकः । 
दीन्दींखङ्गेति मच्रेण ध्याला सन्घ च पूजयेत् ॥ पूजयित्वा ततः खङ्गं ॐ हुंफडिति 
मत्रकैः । गृहीता विमं सद्धं ठेदयेदिय॒त्तमम् ॥ ॐ म्दीरेन्दीकोशिकीति रुधिरेणाप्या- 
यतामिति । बच्दिने त॒ दुगीयाः सर्वत्रायं - विधिः स्मृतः ॥ मत्स्यस् क्ते-“नवम्यां 
ूैवतयूजा. कपैव्या मूतिमिच्छता । दक्षिणां वक्ञयुग्मं च आचार्यीय निवेदयेत् ॥ 

अथात्र प्रसङ्गाच्छतचण्डीविधानमुच्यते । रुद्रयामले-शतचण्डीविधानं च 
्रोच्यमानं शृणुष्व तत् । सर्वोपद्रवनाशार्थे शतचण्डीं समारभेत् ॥ पोडद्यस्तम्भसंयुक्तं 
मण्डपं पह्वोजवटम् । वसुकोणयुतां वेदीं मध्ये कुयाच्रिभागतः ॥ पकेष्टकचितां रम्या- 
स॒च्छराये दस्तसंमिताम् । पच्वर्णरजोभिश्च इयान्मण्डलकं श्युमम् ॥ पश्चवणेवितानं च 
किद्किणीजालमण्डितम् ) आचार्येण समं विप्रान्वरयेदय सुत्रतान् ॥ ईशान्यां खापयेक्छुम्भं 
पूर्वोक्तविधिना चेत् । वारुण्यां च प्रकर्तव्यं ऊुण्डं ठक्षणक्षितम् ॥ मूरति देव्याः प्रकुर्वीत 

१--^मद्यं दर्वा . बाह्मणस्तु ब्राह्ण्यादेव हीयते \, स्छगात्रदधिरं दर्वा बद्यहलयामवपघ्रुयात्, ॥ 
इघ्यादिना कालिकापुराणे लिषेधाव्। २--"सासवमेव चः इति हस्रङिखितपाटः । 
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सुवर्णस्य पटेन वै । तदर्धेन तदर्धेन तदर्थेन महामते ॥ अष्टादशभुजां देवीं कयादरा्टक- 
रामपि । पट्कूटयुगच्छन्नां देवीं मध्ये निधापयेत् ॥ देवीं संपूज्य विधिवजपं उुैदैश 
द्विजाः । इतमादो शतं चान्ते जपेन्मन्तं नवार्णवम् ॥ चण्डीं सप्तरातीं मध्ये संपुयोऽयमु- 
दाहृतः । एकं दवे ्रीणि चत्वारि अपेदिनचतुष्टयम् ॥ रूपाणि क्रमशसदरत्पूजनादिकमा- 
चरेत् । पञ्चमे दिवसे प्रातर्होमं कुर्याद्विधानतः ॥ गुडूचीं पायसं दुर्वा तिठान्डुङ्न्यवानपि । 
चण्डीपासख होमं तु प्रतिश्चोकं दशांसतः ॥ होमं ऊर्याद्रहादिभ्यः समिदाज्यचरुन्क- 
मात् । हता पूणीहुतिं दचाद्िर्यो दक्षिणां कमात् ॥ कपिलां गां नीठमरिं वताश 
छत्रचामरे । अभिषेके ततः ऊु्ययंजमानसख तिजः ॥ एवं कतेऽमरेशान सर्वसिद्धिः 
म्रजायतें ॥' 

अथ सहखचण्डी । सा च तत्रेवोक्ता-सहसचण्डीं विधिवच्छरणु विष्णो महा- 
मते । राज्यभ्रंरे महोखते जनमारे महाभये ॥ गजमारेऽश्मारे च प्रचक्रभये तथा । 
इलयादिविविपे दुःखे क्षयरोगादिजे भये ॥ सहस्तचण्डिकापाठं कुर्या कारयेत्तथा । 
जपकास्तु रतं ग्रोक्ता विंशद्धस्तश्च मण्डपः ॥ मोज्याः सदस्तं कितरन्द्रा गोशतं दक्षिणां 
दिशेत् । गुरे दिगण देयं शय्यादानं तथेव च । सप्तधान्यं च भूदानं शताश्वं च मनो- 
हरम् ॥ प्वनिष्कमिता मूर्तिः कर्तव्या वाऽधेमानतः । अष्टदशयुजा देवी स्वायुधविम्- 
षिता । अवासितान्नं दातव्यं सहं प्रयहं प्रमो । इतं वा नियताहारः पयःपानेन वतैयत् ॥ 
एवं यश्वण्डिकापाठं सदस तु समाचरेत् ॥ तस्य यात्कायंसिद्धिस्तु नात्र कायां विचारणा ।! 
दरति । एतद्रयं यद्यपि महानिवन्धेषु नासि तथापि प्रचरद्रपवाटुक्तमिति दिक् । 

वाराहीतन्ने-संकटे समनुग्राे दधिकित्यामये तथा । जातिभशे ङरोच्छेदेऽप्यायुषो 
नाश आगते ॥ वैखििद्धौ व्याधिवृद्धौ धननासे तथा क्षये । तथैव भिविधोखाते तथा 
चेवोपपातके ॥ छुर्या्लाच्छतावृत्तं ततः संपद्यते ञ्ुमम् । भेयोधरद्धिः शताव्ृत्ताद्राज्यव्रद्धि- 
सथापरा ॥ मनसा चिन्तितं देवि पिद्धयेद्टोत्तराच्छतात् । सहस्रावतनाछृक्षमीराव्रणोति 
खयं धिरा ॥ शुक्ला मनोरथान्कामान्नरो मोक्षमवा्रुयात् । चण्व्याः रताव्रृत्तिपारात्सवोः 
पिद्निि सिद्धयः ॥ इति रतचण्डीसदस्रचण्डीविधिः ॥ 

अथ नवराच्रपारणानिणयः। सा च दशम्यां कायौ । “ाधिने मासि शङ्के तु 
कर्तव्यं नवरा्रकम् । प्रतिपदादिक्रमेणेव यावच्च नवमी भषेत् \ त्रिरात्रं वापि कतेव्यं 
सप्म्यादि यथाक्रमम् । इति हेमाद्रौ धौस्यवचनात् । "नवमीतिथिपरयन्तं रद्ध 
पूजाजपादिकम् ॥ इति प्रागुक्तवचनेै्ववमीपयैन्तं प्रधानभूतपूजादुक्तेरुपवासादेशवाङ्गतेन 
तदथैन्तलात् आदिशब्देनोपवासोक्तेः पूर्वाक्ततिरात्र्रते नवम्या अप्युपोष्यतलाच्च । न च 
पारणान्तत्वेन नरिरात्रलम् । विष्णुतरिरात्रादो तथा प्रसक्तेः । न चात्रोपवासे मानाभाव इति 
वाच्यम् । “एवं च विन्ध्यवासिन्या नव्रात्रोपवासतः। एकभक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेनत्व ॥ 



१४० निर्णयसिन्धौ [ पारणाहै सूतकपरापतौ निर्णयः 

पूजनीया जनैर्देवी खाने थने पुरे पुरे ॥ इति हेमाद्रौ भविष्यो क्तेः । नवरात्रसमा- 
ख्यातो नवम्या अप्युपोष्यत्वाच्च । ननु तिथिहासेऽष्टवप्युपवासा भवन्तीति कथं समाख्या । 
तेन कर्मविशेषे नवरात्रश्ब्दो रूढः । अत एवोक्तं देवीपुराणे-"तिथिन्द्धौ तिथिहासे 
नवरा्रमपा्थकस् इति चेन्न । तिथिह्ासेऽपि नवतिथीनामुपोष्यतान्नवरात्रत्वाषतेः । 
एतेन रात्रीणां प्राधान्यात् हासे अमामादाय नवत्रमिति मूखोक्तिः परास्ता । य॒त 
देवीपराणे-“कन्यासंखे रवो शक्र शुङ्कामारभ्य नन्दिकाम् । अयाची हथवैकासी 
नक्तास्यप्यथवाम्भ्बदः इति त्तचतुष्टयमुक्त, तटोदामिसारिकविषयम् । तस्य (जयाभि- 
लाषी वृपतिः प्रतिपस्मभूतिक्रमात् । खोदाभिसाणकिं कर्म कारयेच्यावदष्टमी ॥ इति 
भविष्येऽष्टमीपयन्तमेवोक्तेः। रूपनाराथणेन तु नन्दादिवतप्रयोगं पृथगेवोक्ला 
तस्य नवम्यां पारणणुक्तम् । यदपि निणेयदीपे-'आधिने शुङ्धपक्षे त॒ नवराघ्रसुपो- 
षितः । नवम्यां पारणं इययादद्यमीमिभिता न चेत् ॥ दस्मीमििता य॒त्र पारणे 
नवमी मवेत् । दुःखदास्यिदा ज्ञेया तथा ततविनारिनी ॥ इति जाह्यना्ना 
ठिखितं वचनम् । यच्च रुद्रयामले इति वदन्ति-'अष्टम्या सह कायौ स्ान्नवमी 
पारणादिने । यो मोदादशमीवेधे नवम्यां चण्डिकां यजेत् ॥ पारणं च रह्यौदरे तख 
पुण्यं निरर्थकम् । नवम्यां पारिता देवी बृद्धि प्रयच्छति ॥ दशम्यां पसि दी 
ऊुरनाशं करोति वै । तस्मात्त पारणं यान्नवम्यां विदुषाधिप ॥ इलादीनि, तानि 
यदि समूलामि तदा ठोदाभिसार्किनन्दादिव्तचतुष्टयविषयाणि । तस्याऽषटमीपयन्तमेवो- 
तेरिदयुक्तं प्राक् । अन्यथा मदाष्टम्यां परविद्धायां पारणािधाने पूर्वनिबन्ेर्विरोषो दुवौरः 
खात् । यानि तु कैथिष्धिखितानि नवम्यां पारणाविधायकानि वचनानि तानि हेमाचादि- 
विरुद्धस्रान्निर्ूखानि । समूरुतेऽपि यदा दिनद्वये नवमी, तद् द्वितीयदिन उपोष्य तिथ्यन्ते 
पारणा न, कितु नवमीमध्ये कार्यलेवं नेयानि रिवरातिपारणावत् । 

अत्र केचित्पारणाहे सूतकादिप्राप्तो तदतिक्रम्य पारणां इ्यीदियाहः । तन्मन्दम् । 
(काम्योपवासे प्रक्रान्ते त्वन्तरा मृतसूतके । तत्र काम्यत्रतं ुयादानाचंनविवर्जितम् ।॥” इति 
माधवीये कौ्मोक्तेः । त्रतयन्ञविवाहेषु श्राद्धे होमेऽर्चने जपे। प्रारब्धे सूतकं न खाद्- 
नारब्धे तु सूतकम् ॥' इति विष्णुवचनाचाशोचमध्येऽपि तकर्तव्यतावगतेः । पारणान्त- 
त्वाद्रतख । प्रारम्भस्तु तेनवोक्तः-श्रारम्भो वरणं यज्ञे संकल्पो ब्रतसघ्रयोः । नान्दीमुखं 
विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया ॥' इति । रश्द्रयामदेऽपि-सूतके पारणं ऊर्यान्नवम्यां 
होमपूवेकम् । तदन्ते भोजयेद्िमन्दानं दाच शक्तितः ॥ इति । तदन्तेनदूतकान्ते । एनं 

$--बाद्धणभोजनं भूयसीदानादिकं च सूतकान्ते कार्यमिदयथेः । रामचन्द्भद्स्त॒--^नवरात्रे होमस्य 
पूजारूपत्वेन सुख्यत्वात्तस्य चानन्यसाध्यतवेनानशोचेऽसंभवात् "न तु दानार्चनं जपम्” इति निषेधात्तर्दमािं 
विना च नियमरूपोपवाससमाश्यसंभवादारौचान्ते होमादिं स्वा पारणं कार्यम् । यस्त॒ होमो न कियते 
तेषां प्रूतकादिमभ्ये पारणं भवत्येव" इद्याहूः । इति टीकाशयः । 



विजयादशचमीनिर्णयः ] द्वितीयः परिच्छेदः | १४१ 

ज्ीभिरपि रजोदशैनमध्ये कर्तव्यमेव पारणम् । 'सप्रवृत्तेऽपि रजसि न लाज्यं दादसीतरतम् + 
इति माधवीये ऋष्यद्यृङ्धवचनात् । द्रादशीवरतमिद्युपटक्षणम् । श्रारब्धदीधैतपसां 
नारीणां यद्रजो भवेत् । न तत्रापि ब्रतख सखादुपरोधः कदाचन ॥ इति त्तव सल्यव्रत- 
वचनात् । किंच एकादश्यादौ पैच्वषाशौचपाते मासान्ते पारणापत्तिः, मासोपवासान्ते 
पत्वषारोचपाते जीवनासंभवश्च । यत्-शनियमस्था यदा नारी प्रपद्येदन्तरा रजः । उपो- 
प्येव तु ता रात्रीः स्ञाला शेषं चरेद्रतम् ।॥ इयङ्किरोवचनम्, यच हारीतवचनम्- 
नियमखथां व्रतखा खी रजः पदयेत्कथंचन । तिरात्रं तु क्षिपेदध्वं बरतसेषं समापयेत् ॥' 
तद्विधवोपवासविषयम् । तासां तत्र भोजननिषेधादिति केचित् ! वयं तु प्रागुक्तसयत्रत- 
वचने दीधेतपसरामिति विशेषणोपादानात् द्वदशीव्यतिसिक्तसकटेकादयोप्वासविषयोऽयं 
निषेषः । तरिरा्नवरात्रादिदीधैवरतेषु तु रजोमध्ये पारणेति ब्रूमः । आसोचमध्ये तु सपि 
पारणा मवति प्रारुक्तकोर्मवचनादिति सिद्धम् । अयं चोपवासपारणानिर्णयः सर्व्रतेषु 
बोद्धन्य इलठं मूयस्रा ॥ 

दशम्यां देवीं विसजेयेत्। तदुक्तं दुगा भक्तितरङ्किण्यां देवीपुराणे-(ततः 
प्रात; पूजयित्वा दशम्यां विधिपूष्रकम् । संत्रेषणं तु कर्तव्यं गीतवादि्रनिःखनेः ॥ “रूपं 
रहि यद्यो देहि भगं भगवति देहि मे। पुत्रान्देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहिमे॥ 
मटिषतनि महामाये चायुण्डे मुण्डमाठिनि । आयुरायोगम्यमेशव्य देहि देवि नमोऽस्तु ते ॥" 
इति संग्राथ्य देवीं तु तत उस्थापयेद्रधः । “उत्तिष्ठ देवि चण्डि शुभां पूजां प्रणय च । 
कुरुष्व मम कल्याणमष्टाभिः राक्तिभिः सह । गच्छ गच्छ परं थानं खानं देवि 
चण्डिके ॥ ब्रज सरोतोजटं ब्रृद्धये धीयतां च जठे विह ॥” इति उत्थाप्य जटं नीत्वा 
“दुर्गे देवि जगन्मातः खश्थानं गच्छ पूजिते। संवत्सरे व्यतीते तु पुनरागमनाय वै ॥ इमां 
पूजां मया देवि यथारक्त्योपपादिताम् । रक्षां त्वं समादाय व्रज खसानयुत्तमम् ॥“ 
इति जरे प्रवायेत् ॥' 

इयमेव विजयादशमी । सा च द्वितीयदिने श्रवणयोगाभवे पूर्वा आद्या । तदुक्तं 
हेमाद्रौ स्कान्दे-"दसम्यां तु रैः सम्यक् पूजनीयाऽपराजिता । रेशानीं दिशमाश्चिय 
अपराह्ं प्रयतः ॥ या पूणां नवमीयुक्ता तस्यां पूज्याऽपराजिता । क्षेमा्थं विजयार्थं च 
पूर्वोक्तविधिना नरैः ॥ नवमीशेषयक्तायां दशम्यामपराजिता । ददाति विजयं देवी पूजिता 
जयवधिनी ॥' तथा-भाधिने शुङ्कपक्षे त॒ दम्यं पूजयेन्नरः । एकादश्यां न कुर्वीति पूजनं 
चापराजितम् ॥" इति । यदा तु पूर्वैदिने श्रवणयोगामावः, परदिने चास्पापि तच्ोगिनी, तदा 
परेव । तथा च हेमाद्रौ बतकाण्डे कटय पः- उदये ददामी किंचित्संपूणैकादरी यदि । 

क~ @ (०५६ भ्रवणक्षं यदा काठे सा तिथिर्विजयामिषा ॥ श्रवणं तु पूणीयां काङु्ः प्रथितो यतः । 

१---पचवारं षङ्ारं वा आरोौच्राक्षौ इतति भावः । 



१७२ निणैयसिन्धो [ आश्वयुजीकर्मनिणेयः 

उछ्द्येयुः सीमानं तदिनक्ं ततो नरः ॥' इति ।, काठेनभपराज्ञे । परदिनेऽपराज्ञे श्रवणामापर 
त॒ सर्वपक्षषुः पूर्वैव । मदनरलेऽप्येवम् । ज्योतिर्निबन्धे रल्कोरो च नारदः- 
“ईषत्यध्यामतिकरान्तः किंचिदुद्धिच्तारकः । विजयो नाम कारोऽयं सर्वकायांथसिद्धिदः ॥ 
इषस दशमीं शुक्कां पर्वविद्धां न कारयेत् । श्रवणेनापि संयुक्तां राज्ञां प्टामिषेचने ॥ 
सूर्योदये यदा राजन्दृश्यते दशमी तिथिः । आधिने मापि शुके तु विजयां तां विदुबधाः 
अत्रायं निगकितोऽथैः-अपराल्ले मुख्यः कर्म॑काटः । तत्रैव पूजाघयुक्तेः । प्रदोषो गौणः । 
तत्र॒ दिनद्रयेऽपराहम्यापिते पूर्वा । प्रदोषव्यापेराधिक्यात् । दिनद्रये प्रदोषन्यापिते 
परा । अपराहृव्यापेराधिक्यात् । श्रवणस्तु रोदिणीवदप्रयोजकः । दिनद्रयेऽपराक्ञास्परं तु 
र्वा । तत्रापि परदिनेऽपराङ्लं श्रवणसखे पेवेति दिङ् । 

अत्र विशेषो मागवाचनदीपिकायां मविष्ये-शमीयुक्तं जगन्नाथं भक्ताना- 
ममयकरम् 1 अर्चयित्वा शमीवृक्षमर्चयेच ततः पुनः 1 शमीमघरस्तु हेमाद्रौ गोपथ- 
ब्राह्यणे-'अमङ्गलानां शमनीं शमनीं द्ष्करतसय च । दुःखमनारिनीं धन्यां प्रपयेऽहं 
मीं ञ्युभाम् ॥* तथा मविष्ये-श्मी दमयते पापं शमी ठोहितकण्टका । धारिण्यजैन- 
बाणानां रामस प्रियवादिनी ॥ कखि्यमाणयात्रायां यथाकालं सुखं मया । तत्र निर्विघ्न 
त्वं भव श्रीरमपूजिते ॥ ग्रहीत्वा साक्षतामाद्रं शमीमूरगतां शरदम् । गीतवादिजनिषौषै- 
रानयेत्खगरहं प्रति ॥ ततो मूषणवसखादि धारयेर्खजनैः सह ॥' इति ! अत्रैव बलिनी- 
राजनमुक्तं करूखरल्ञे । तच्च मन्ः-चतुरङ्गवरं मद्यं निररिखिं ब्रजलिह् । सवेत 
विजयो मेऽस्त॒ तससादास्मुरेरि ॥' इति । गौडनिबन्धे ज्यो तिषे- कत्वा नीराजनं 
रजा बटबृद्धये यथाक्रमम् ।॥ शोभनं सञ्जनं पद्येजजरगोगोषठसंनिधोौ ॥ असख फ़रानि 
युमाञ्यमदेशाश्च तत्रैव ज्ञेयाः ॥ 

आधिनपेोर्णमासी परा आध्या । (साविध्रीव्रतमन्तरेण मवृतोऽमापोणैमाखी प्रः `इति 
के क ७ क इ [क + 

कोजागर दीपिकोक्तः। अतर विशेषस्तिथितच्वे लेद्ध-“आश्िने पोणमासां त॒ 
रक््मीपूजा । चरे्ञागरणं निरि । कृोसुदी सा समाख्याता कायां सेकैर्विभूतये ॥ 

कोयुयां पूजयेृक्ष्मीमिन्द्रमेरावतथितम् । युगन्धिरमिशि सद्वेष अक्षैजागरणं चरेत् ॥' 
तथा-“निश्ीथे वरदा रश्ष्मीः को जागर्तीति भाषिणी । तस्मे वित्तं प्रयच्छामि भक्षैः कीडां 
क्सेति यः ॥' इति 4 

अत्रैवाश्वयुजीकर्मोकतमाश्वखायनेन-आश्दुज्यामाश्रयुजीकमै' इति, तच्छेष- 
पवेणि कायम् । विकृतिखात् । तत्र पूर्वाह्नव्यापिनी ग्राह्या । दैवकर्मतात् । आग्र- 

१--रोहिणीवदिति । यथा जन्माष्टमी निए़ीये रोहिणी अप्रयोजिका तद्वत् । २ --कचिच्छम्यमावाद्श्म- 
स्तक पूजयन्ति । तत्न-“अईमन्तक महाबृक्ष महादषनिवारण । इष्टानां ददनं देहि शन्रूणं च विनाशनम् 
इति अदमन्तकप्राथैनामन्नः । 



आध्रय्णनिर्णयः ] द्वितीधः "परिच्छेदः । १४२. 

यणं तु पर्वणि कार्यम् । शरवाग्रयणं नाम पर्वणि खात्तदुच्यते ।; इति शौनको क्तेः । 
तत्रापि शेषपर्वणि कार्यमिति प्रागुक्तम् । तच-श्रीहिभिरिष् जीहिभिरेव यजेत यवेभ्यो 
यवेरिष्ा येवेरेव यजेत वरीहिभ्यः' इति चला दर्दीपर्णमासयोरेककर्मलेनेकद्रव्यनियमाई्- 
रो्टयाः परं पौणमासेष्टयाश्च प्रागमवतीति हेमाद्यादयः । 'दर्योषटयाः परसुक्तमायरयणकं. 
प्राक्पोणमासाच् तत्" इति दीपिकोक्तेय्च । तचग्रयणं तेधा-त्रीद्याग्रयणं, यवाग्रयणं, 
रयामाकाग्यणं चेति । एषा कालः शती- शृदमेी ब्ीहियवाम्य शसन्तयोयजेत 
शयामाकनीवार्वेषीखापत्काठेनान्ेन एराणेवा" इति । आपस्तम्बोऽपि-वषांसु स्यामा- 
कैयेजेत शरदि व्रीहिभिर्वसन्ते यवैर्यथतं बेणुयवेः इति 1 तत्रापि स्यामाकाग्रयणमनि- 
लम् । इतरे तु अनाहितामर्निये । यवाग्रयणं च कार्यमिति स्मातेचत्तावुक्तसात् 1 
सूखे ब्रीहियवदेवतासंबद्धानामेव मत्राणामाम्नानाच्च । आहितप्रेस्त॒ यवाग्रयणस्याप्यनि- 
स्वम् । “अपि वा करिया यवेषु" इति सूत्रात् । यद्वा व्रीह्याग्रयणेन समानतच्रता । 
श्यामकैस्तु ्रस्तरं कुयौन्ना्रयणस् । यदि वा तदपि समानतत्रम्ः इलयादिनारायण- 
वत्ता परिभ्रमवतां सुठभममिलयलम् । 

इदं च पर्वाभावे शु्धपक्ष देवनक्षतरे कृत्तिकादिविंसाखन्ते कार्यमिति स्खलयथंसारे 
उक्तम् । बौधायनीये केरावखामिन्येवसुक्तम् । परिरिष्टे-“्यामकैर्बीहि- 
भिश्चैव यवैश्वान्योन्यकाठतः । प्रागयं युज्यतेऽवद्यं नद्यत्रा्यणालयः ।॥' चिकाण्ड- 
मण्डनोऽप्येवम् । यदा वेतदाधिनपौ्णेमास्यां करियते तदैककारलादाश्युजीकर्मणोऽघः 
च समानतच्रता भवति । तदेतह्त्तिकृता-"एकवर्हिरिभ्माज्य- इति सुते स्पष्टमुक्तम् । 
तस्याकरणे प्रायधित्तुक्तं स्शतिचन्द्िकाथां कालयायनेन-"निलययज्ञायये चैव 
वैश्वदेवद्वयस्य च । अनिष्टा नवयज्ञेन नवान्नप्राशाने तथा ॥ भोजने पतितान्नख चरस्वैश्वानये 
भवेत् ! कारिकापि-अकरृताग्रयणोऽश्चीयान्नवान्नं यदि वै नरः । वैश्वानराय कर्तव्यश्रःः 
धूणाहुतिस्तु वा ॥ इति । कऋश्विधाने तु-सिमिन्द्ररयामच्रं च वर्षे वर्ष जपेच्छतम् । 
आभ्रयणं यदय न्यूनं तदा संपणेमेति तत् ॥? इद्युक्तम् । एतचापदि मलमासे कार्यमन्यथा 
नेति ्रागुक्तम् । अन्योऽप्याहिताभ्यादि विशेषः शोनकादेर्ञेय इटं बहुना ॥ 

इति कमखाकरभट्रकृते निणैयसिन्धौ आश्विनमासः ॥ 
0 यी ग्ययरिगपिणणरेणौषेर पणी 

१--दयामाकचर्वसंभवे इयामाकवृणेः मस्तरं कृत्वा चुवादुत्तरतः आस्तीयं तत्र खुवो निधानं तावतैव 
इयामाकाभयणसिद्धिरिति बृत्तिङ्ृन्नारायणः । २-- जयं मन्रो यथा--“समिन्द्र राया समिषा रभेमहि सं 
वाजेभिः पुरश्वन्द्रभिद्युभिः । सं देव्या भ्रमद्या वीरञ्युष्मया गो अम्मयाश्वावल्या रमेमहि ॥' इति ¦ =° 
अ० १, अ० ४। असया्थः-शहे ईन्द्र; राया धनेन वयं संरभेमहि संगच्छेमहि । तथा इषा" अन्नेन संस्मे+ 
माह 1 तथा वाजेभिः संरमेमहि । कीदै वजः युरुधन्दैः । पुरूणां -बहूनामाहादकेः अभिदयुभि; अभितो 
दीप्यमानैः किंच देव्या दयोतमानया प्रमल्या त्दीयया प्रहृष्टबुद्या संरभेमहि । कीदरया वीरद्युष्मया वीरं 
विदघेषेण शरणां शेपणलमथं खुष्मं बं यस्याः सा तथो्छा (तया) । गोजभया_ स्तोतृभ्यो दानाथमभ 
सुखतः एव गावो यस्याः सा तथोक्ता (त्या) । जश्चावत्या अश्रूपेतया ।* इति । 



१४४ नि्णेयसिन्थो [ कार्तिकल्लाननिर्णैयः 

अथ कातिंकमासः। तुखासंक्रमे प्रागपरा दश्च घटिकाः पुण्याः । रत्रौ तु प्रागु- 
क्तम् । अथ कातिंकसनानम् । तत्र पथ्वीचन्द्रौदये विष्णस्य॒ति- 
पाद्मयोः-तुरमकरमेषेषु आरातःसानं विधीयते । हविष्यं बह्वर्थ च 

महापातकनारानम् ॥' इति सोरमास उक्तः । पाच्याश्चैतदेवाद्रियन्ते। दाक्षिणा- 
व्यास्तु-आधिनख तु माससख या शुङैकादशी भवेत् । कार्तिक व्रतानीह् तस्यां वै 
प्रारभेतुधीः ॥ इति पाद्चोक्तेः । मागवाचने च~श्रारभ्यैकादसीं शुङ्कामाधिनख 
त॒ मानवः । प्रातःखानं प्रवत यावतकार्तिकभास्करः ॥ इति विष्णुर हस्योक्तेः । 
हेमाद्रावादिव्यपुरणे-'पूणै आश्वयुजे मासि पौणमास्यां समाहितः । इव्युक्वो- 
'मासं समग्रं परया च भक्त्या समाप्यते कार्तिक्यैर्णमासाम् ।' इलन्तेऽमिधानाचाश्िन- 
शुञकादद्यां पोणमासखयां वारभ्य कार्तिकशुदवादश्यां पौणमास्यां वा समाप्येदिलाहुः । 
मदन पारिजाते विष्णुः-'कार्विकं सकठं मासं विलयक्ञायी जितेन्द्रियः । जपन्हवि- 
ष्यमुक् शान्तः सर्वपापैः प्रसुष्यते ।॥ अत्र देशविशेषः पाद्ये कार्तिकं प्रकम्य~दुरकषतर 
कोटिगुणो गङ्गायामपि तत्समः । ततोऽधिकः पुष्करे खाद्रारवदयां च भार्गव ॥ पुण्याः 
युयैश्च सेवं यनयो मथुराधिका । दुठंमः कार्तिको विप्रा मधुरायां वेणामिह् ॥ यत्रा्चितः 
खकं रूपं भक्तेभ्यः संप्रयच्छति ॥" इति । इदं च क्ञान कारीखपश्नदेऽप्यतिप्रशस्तम् । 
धतं समास्तपस्त्वा कृते यत्प्राप्यते फटम् । तत्करर्तिके प्नदे सङ्घरस्षनेन भ्यते ॥ 
कार्तिके चिन्दुतीर्थे यो ब्रह्मचर्यपरायणः । खरासयलनुदिते भानो भादुजात्तख भीः कुतः ॥" 
इयादिकाद्ीखण्डोक्तेः । भातुजो=यमः। 

इदं च प्रातःक्लानं संध्यां च कत्वा काम् । तेनं विनेतरकमीनधिकांरादिति ब्ध- 
मानः । यद्यपि प्रातःसंभ्यायाः सूर्योदये समातिः, तथापि वचनवलदलुदितहोमव- 
दविष्यति । सानमव्रश्च तत्रैव-“~““कार्तिकेऽदं करिष्यामि ्रातःख्ञानं जनार्दन । प्रीं तव 
देवेश दामोदर मया सह ॥ दमं मधं सुर्यं मोनी स्रायाद्रती नरः ।' इति । अरव्यै- 
मत्रोऽपि तत्रैव-श्रतिनः कातिके मासि सानख्य विधिवन्मम । गृहाणाध्यं मया दत्तं दनुजेन्द्र 
निषूदन ॥ तिलनैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने 1 गृहाणार्ध्यं मया दत्तं राधया सहितो 
हरे ॥ इमौ मघ्रौ समचा योऽयं मद्यं प्रयच्छति । सुवणैरतपुष्पाम्बुपूर्णराङ्केन पुण्यवान् ॥ 
सुव्णपूणी पृथिवी तेन दत्ता न संशयः ॥' इति । एवं संपूैखानाशक्तौ भयदं सायात् । 
"वाराणस्यां पथमे प्यहं सतास्तु कार्तिके । अमी ते पुण्यवपुषः पुण्यभाजोऽतिनिर्मलाः ॥' 
इति कारीखण्डोक्तेः ॥ 

9.-यथा ^अनुदिते श्रहोतिः. इति उदुबवाप्पूं होमः सोति तद्रदिष्यथैः । 

कातिंकखरानम् । 



कार्तिके द्िदस्तरतम् | द्वितीयः परिच्छेदः ! १४५५ 
क 

अथ मालछाघधारणम् तत्र स्कान्दे द्वारकामादातम्ये-“निवेय केरावे मालां 
तुठसीकाष्ठसंभवाम् । वहते यो नरो भक्त्या तख वे नासि पातकम् ॥ न जद्यातुटसीमाखं 
धात्रीमाला विशेषतः । महापातकसंह्जी धर्मकामार्थदायिनीम् ॥' बिष्णुधर्मे-“सपरोत्त 
यानि रोमानि धा्रीमाठा कलो वृणाम् । तावदषेसदखाणि वैङुण्ठे वसतिभवेत् ॥ मालायुग्मं 
त॒ यो निं धात्रीतुठसिसंभवम् । वहते कण्ठदेशे त कल्पकोयिर्दिवं वसेत् ॥ “तुरुसीकाष्ठ- 
संभूते माठे ऊष्णजनप्रिये । बिमर्भं त्वामहं कण्डे कुर मां कृष्णवहछमम् ॥"* एवं संप्राध्यं 
विधिवन्मालां करष्णगदेऽपिताम् । धारयेत्कार्तिके यो वे स गच्छदष्णवं पदम् ॥ इति ! 
अत्र मूं चिन्यम् । 

तथा कशीखण्डे-"कार्तिके माप्तिमे यात्रा यैः कृता भक्तितत्परः । बिन्दुतीथे- 
कृतस्ानैस्तेषां सुक्तिनं दरतः ° भागेवाचेनदीपिकायां छसदपुरणे-अगसिङ्क- 
सुमे्दवं योऽचेयेच जनादेनम् । दशेनाच्तस्य देव्षेनरकं नाश्रुते नरः । विहाय स्वेपुष्पाणि 
मुनिपुष्पेण केदावम् । कार्तिके योऽचैयेद्धत्त्या वाजपेयफठं ठमेत् ॥` स्कान्दे कार्तिंक- 
माहातस्म्ये-मारतीमाछ्या विष्णुः केतक्या चैव पूजितः । समाः सहस्रं सुप्रीतो भवेत्त 
मधुसूदनः ॥' प्रथ्वीचन्द्रोदये पाद्य-का्तिके नार्चितो येस्तु कमठे: कमरेश्षणः । 
जन्मकोरिष वि्रनदर् न तेषां कमला गृहे ॥* तथा-क््तिके केशवे पूजा येषां नाम्ना 
सुतैः कृता । ते निभैत्छं रवेः पुत्रं वसन्ति परिदिवे सदा ॥ तुरुषीदख्टक्षेण कार्तिके 
योऽचैयेद्धसिमि । पत्रे पत्रे मुनिश्रेष्ठ मोक्तिकं ठमते फलम् ॥' तथा स्कान्दे कार्तिकमा- 
हात्म्ये-धात्रीच्छये तु यः कुयापिण्डदानं महामुने । युक्ति प्रयानिति पितरः ग्रसादान्मा- 
धवस्य तु ॥ धात्रीफरुविरिषाङ्गो धा्रीफटविमूषितः । धाध्रीफटक्रताहारो नरे नारष्यणो 
भवेत् ॥ धात्रीच्छायां समाश्रय योऽचैयेचक्रधारिणम् । पुष्पे पुष्पेऽश्वमेधस्य फठं प्रमरोति 
मानवः ॥ तथा स्कान्दे-कार्तिके मासि विन्द्र धात्रीवृक्षोप्चोभिते। वने दामोदरं 
विष्णुं चिचात्रैस्तोषयेद्धिुम् ॥ मूढेन पायसेनाथ होमं कुटि चक्षणः । ब्ाह्मणान्भोजये- 
च्छक्तया खयं मुञ्जीत बन्धुभिः ॥* इति 

तथा कार्तिके द्विदलबतं प्रागुक्तम-कातिके द्विदटं यजेत् इति । पाद्चेऽपि 
कार्तिकमादात्म्ये-शराजिकामाढकं चैव नेैवा्यात्कातिकत्रती । दिदटं तिरतं च 
तथान्यन्मतिद्षितम् ॥` स्कान्देऽपि-"कार्तिके वर्जयेत्तदद्विदटं बहूुबीजकम् । मापसु- 
मसूराश्च चणकाश्च इुखित्थकाः ॥ निष्पावा राजमाषाश्र आदक्यो दिदं स्प्रतम् । 
नूतनान्यपि जी्णौनि सवौण्येतानि वजंयेत् ।॥ अत्र केचिदुखत्तिसमये दटद्रयं यख 
भवति तदधतपूर्वगया दिदठमिद्युच्यत इयाहुः । उदाहरन्ति च~-बीजमेव समुद्धूतं दिदं 
चाङ्करं विना । इस्यते यत्र सस्येषु द्िदरं तज्निगयते ॥ इति । अन्ये तु रक्षणायां माना- 
भावा्वचनस्य, निभूरतदविदसमकं यस्य॒ खरूपं तदेव व्जयेदिदाहुः 1. वथा नार- 
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दीये- "कार्तिके व्जये्तैरं कार्तिके वभयेन्मधु । कार्तिके व्जयेत्कांसं कार्तिके गुक्तसंधि- 
तम् ।' कांसं=तत्पात्रमोजनम् , शुक्तं =प॑यषितम्, संपित-टवणशाकः । तञ्च व~"कार्तिके 
विष्णुमूर्यग्े दीपदानादिवं व्रजेत् ॥' तथा-का्तिके तु कृता दीक्षा नृणां जन्मविमोचनी ।' 
तथा-"कार्विके कृच्छरसेवी यः प्राजापलयपरोऽथवा । एकान्तरोपवासी वा धिरात्रोपोषितोऽपि 
वा ॥ षड् वा द्वादश पक्षं वा मासं वा वरवणिनि । एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च ॥ 
उपवासेन भक्षेण बरजते परमं पदम् ।॥ अन्येऽपि नियमाः प्रागुक्ताः । 

ग्रह्यमुर्तं स्कान्दे~श्रीहयो यवगोधूमाः प्रिय्तिटाठ्यः । एते हि साचिकाः प्रोक्ताः 
ख्मेमोक्षफरप्रदाः ॥ कादीखण्डे-"उर्जं यवान्रमश्चीयादेवान्नमथवा पुनः । व्रन्ताकं 
सूरणं चैव रकरिम्बीश्च वर्जयेत् ॥' पथ्वीचन्द्रोदये पाद्च-“नोर्जो वन्ध्यो विधातव्यो 
व्रतिना केनचिक्कचित् “ तथा नारदीये- अव्रतेन क्षिपेस्तु मासं दामोदरप्रियम् । 
ति्ैग्योनिमवारोति नात्र कार्या विचारणा ॥ अन्यान्यपि ताम्बूरतेरकेराकर्वन।दिवर्जन- 
संकल्परूपाणि प्रागुक्तानि ॥ 

तथा कार्तिके आकारदीप उक्तो निणयाग्रते पुष्करपुराणे-तुटायां तिल- 
तेढेन साय॑काठे समागते । आकाशदीपं यो दबान्मासमेकं हरिं प्रति ॥ महतीं भियमामोति 
रूपसौभाग्यसंपदम् ॥ इति । तद्विधिश्च हेमाद्रावादिलयपरराणे-'दिवाकेरेऽसाचट- 
मोकिमते गरदादद्रे पुरषप्रमाणम् । युपा्रतिं य्घियवरक्षदारूमायेप्य भूमावथ तख 
मूं ॥ यबाद्धटच्छिद्रयुतास्तु मध्ये द्िहस्तदीषी अथ पद्धिकास्तु । कृता चतस 
ऽष्टदठाकृतीस्तु याभि्वेदष्टदिशानुसारी । तत्कर्णिकायां तु महाप्रकासो दीपः प्रदेयो 
दरगास्तथाष्टौ । गिविद्य धमय हराय भूम्ये दामोदरायाप्यथ धर्मराजे ॥ प्रजापतिभ्य- 
स्त्वथ सखितृभ्यः प्रेतेभ्य एवाथ तमःखितेभ्यः ॥' इति । अपरार्के त्वन्यो मघ उक्तः । 

ग्रथा-'दामोदराय नमपि तुखयां खोख्या सह् । प्रदीपं ते प्रयच्छामि 
नमोऽनन्ताय वेधसे ॥" इति । कातिककरष्णचतुथीं करकचतुथीं । सा 

चन्द्रोदयव्यापिनी ्राद्या । दिनद्य तचे पूर्वा, ततैव पूजादाश्नानात् ॥ 

कार्तिककरष्णद्वादशी गोवत्ससंज्ञा । सा प्रदोषव्यापिनी श्राया । दिनूरय ते 
पूवा, युग्मवाक्यात् । (त्सपूजा वटश्ैव कर्तैन्या प्रथमेऽहनि ॥ इति निणेयाश्रते- 
ऽभिधानाच्च । अत्र विदषो मदनरल्े मविष्ये-^सवतसां तल्यवणां च रीखिनीं गां 

¢ (~ 

पयखिनीम् । चन्दनादिमिरटिप्य पुष्पमालभिस्चयेत् ॥ अष्यं ताम्रमये पत्रे कृता 

करकचतुर्थीं । 

१--एतद्याल्यानमयुक्तमिति भाति । (आरण्यानां च सर्वेषां सरगाणां माहिषं विना । सखीक्षीरं चेव 
व्यानि सर्व्क्तानि चेव हि ॥` इति अनुवचनन्याख्यानावसरे “खभावतो मघुररसानि यानि 
कारवरोनोद्कादिना चाम्लीभवन्ति तानि शुक्तराब्द वाच्यानि" इति मन्वथमुक्तावल्यायुक्तत्वात् । खुक्तं 
पयबरितं चेव' द्रयभ्न मनुरुषटतिवचने -च पथ्रितरब्दस्य एथग्य्रहणान्न ! 
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पुष्पाक्षतेसिदैः । पादमूले तु दवद मत्रेणानेन पाण्डव ॥ “श्ीरोदार्णवसंमूते सुरासुरनम- 
सकते । सर्वदेवमये मातरगृदाणा्यं नमो नमः ॥'” ततो माषादिसंसिद्धान्वटकान्विनिवेद- 
येत् ॥ सुरमि त्वं जगन्मातर्देवि विष्णुपदे खिता । सर्वदेवमय ग्रासं मया दत्तमिमं ग्रस ॥ 
ततः सर्वमये देवि सर्वदवैरल्कृते । मातर्ममाभिरषितं सफटं कर नन्दिनि ॥ इति 
प्रर्थयेत् । तथा-तदिने तेटपकं च ाटीपकं युधिष्ठिर । गोक्षीरं गोघृतं चैव दधि तक्र 
च वर्जयेत् ॥' ञ्योतिनिवन्धे नारदः-आश्िने करष्णपक्षे तु द्रादश्यादिषु प्सु । 
तिथिषूक्तः पूर्वरात्रे वणां नीराजनो विधिः ॥ नीराजयेयुर्देवांस्तु विप्रान् गाश्च तुरङ्गमान् । 
ग्येष्ठान्दरष्ाज्ञघन्यां थ मातमुख्याश्च योषितः ।' इति) निर्णयास्ते स्कान्दे-कार्तिक- 

स्यािते पक्षे बयोदद्यां निलायुखे। यमदीपं बहिर्दयादपमृद्यर्विनश्यति ॥' 
मच्रस्तु-गस्युना पाशदण्डाभ्यां कठिन श्यामया सह् । त्रयोदश्यां 

दीपदानास्सूर्यजः प्रीयतां मम ।); इति ।॥ 

यमदीपः। 

कातिंककरष्णचतुर्दश्यां प्रभाते चन्द्रोदयेऽभ्यङ्खं कुर्यात् । तदुक्तं हेमाद्रौ निर्णया- 
श्रते च भविष्योत्तरे-कातिके कृष्णपक्षे तु चतुर्दश्यामिनोदये । अवद्यमेव 
कतव्य खानं नरकभीरभिः ॥' इनः= चन्द्रः । मदनरनने णविधूदये' इति पाटः । दिनोदये' 
इति पाठसूर्थादयोत्तरं त्ियुहूते सानं वदतां गौडानां तदुसारिणां चा्ञतेव । पूर्व 
विद्धचतुर्दश्यां कातिकस सितेतरे । पक्षे प्रत्यूषसमये सानं ऊुयासयन्नतः ॥' इति । 
स्मतिदपणेऽपि-"चतुरदसी चाश्वयुजसय ष्णा खालर्षयक्ता च भवेसमते । सानं सम- 
भ्यञ्य नरस्तु कार्यं सुगन्धतैटेन विमूतिकामेः ° इति । प्रथ्वीचन्द्रोदये पाद्ये- 
'आश्वयुकूकृष्णपक्चसखय चतुर्दश्यां विधूदये । तिठतैरेन कर्वैव्यं ञानं नरकमीरुणा ॥' 
इति । "कर्तव्यं मङ्गरक्ञानं नेनिरयमीरुमिः' इति कालाद पाटः । उमयवाश्वयुगि- 
लमावासान्तं मासमभिप्रेयोक्तम् । तथा-“ तेरे रक्ष्मी्जठे गङ्गा दीपावव्याश्चतुर्दशीम् । 
प्राप्येति शेषः । श्रातःसखरानं तु यः कुर्या्मरोकं न पयति ।' इति । दिनहयेऽपि चन्द्रो 
दये चतु्शीसचे तदभवेऽप्यरुणोदये संपूर्णे खण्डे वा दिनदये चतुर्दशीसमले च पूरव 
दिनेऽभ्यङ्गं कुर्यात् । पूैविद्धचतुरदश्याम्" इति वचनात् । पूर्षदिने प्रदिन एव वा 

= = दिनद्रयेऽप्य से अरुणोद ६ ~ १ स्वे सेव ग्र्या । त्वे यव्यापिनी ग्रह्मा) पक्षे प्रत्यूषसमये 
इत्युक्ते, वक्ष्यमाणवचनाच्च । तदभावे तु चतुर्दशीहासं पूर्वेद्युः प्रवेश्य पूर्वेऽहि घयोद- 
सीमध्य एवाभ्यङ्गं कुर्यादिति दिवोदासः । केचिदत्र वचनमपि साधकत्वेन वदन्ति- 
"तिथ्यादौ तु भवेधावन्हासो बृद्धि परेऽहनि । तावान् ग्राह्यः स पूर्ेदयुर्टोऽपि खक- 
मणि 1" इति । तन्मन्दम् ! न हीदं वचनं पूर्वदिनसापूर्व ्राद्यतवं विधत्ते । नक्तेकमच्छ 
जन्माष्टम्यादौ दिने कर्मकारव्याप्यभावे सवत्र पूदिनख ्राह्यस्वपरसङ्गात् । कं 
यत्रैकमक्तादौ दिनद्वये कर्मकारव्याप्यमावे वाक्यान्तरेण न्यायेन वा पूैदिनख आह्खत्क 
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मुक्तं, तत्र मख्यकाठे तत्तियेरभावेऽपि तत्रवालुष्टानोधकमिद्म् । न चात्र तदस्तीति यकि 
चिदेतत् । तेन् चतुथैयामगामिनी ग्रामा । अत् एव सवज्ञनारायणः-^तथा इष्ण- 
चतुरदश्यामाधिनेऽ्कोदयासुरा । यामिन्याः पश्चिमे यामे तैलाभ्यङ्गो विशिष्यते ॥' इति । 
गाङ्कोदयवेलायां चयोदश्यां यदा भवेत् । दशं वा मङ्गलक्लानं दुःखशोकमयप्रदम् ॥ 
इति कालाद अयोदशीनिषेधाच्च । तेनायमर्थः-'यथा्िरोत्रे यावज्लीवं सायंप्रातः 
काठेषु व्याप्यकाटख शुस्त्वम्, तथात्र चतुर्दशीचतुथेयामारुणोदयचन्द्रोदयानासुत्तो- 
तरस्य व्याप्यलाहुरतमिति । यदपि दिबोद्ासीये-श्रयोदशी यदा प्रातः क्षयं याति 
चतुर्दशी । रात्रिेषे समावाखा तदाभ्यङ्गे चयोदस्ी ॥° इति वचनं, तद्धेमाद्भिनिर्ण- 
याश्रताचटिलिततेन निमूलम् । समूरत्वेऽपि न चतुर्दश्याः सू्यौदयासंबन्धितरूपः 
्षयोऽत्र विवक्षितः । सूर्यौदयास्राक् समाप्तौ चन्द्रोदयकारसत्वे च स्वयैवाङ्गीकारात् । 
किं तु अभ्यज्गकास्राक् समािरूपोऽतर हासः क्षयश्ब्देन विवक्षितः। स चारुो- 
दयाचतुथयामाद्रा प्रार् यदा हासस्तर्परमिदम्। अत एव सर्वज्ञनारायणेन चतुथैयाम- 
मात्रे सानयुक्तम् । तथा चोदाहतम्-"तथा क्रष्णचतुर्दस्याम्' इति । व्योतिनि- 
न्धे नारदोऽपि-षासितचतुर्द्यामिन्दुक्षयतिथावपि । अजादौ खातिसंयुक्ते तदा 

दीपावली भवेत् ॥ इु्यौत्संर्षमेतच दीपोत्सवदिन्यम् ॥' ये तु ् रयोदशीमध्ये सानमाह- 
सतेषामाश्चयं न विग्न इयं मूयसा । यद पि-“असुगोदयतोऽन्य रिक्तायां स्लाति यो नरः। 
तख्यान्दिकभवो धर्मा नर्यलेव न संशयः ॥' इति दिबोदासीये भविष्यवचनम् , 
तन्युख्यकाठेऽरगोदये चतुदंश्यभावेऽपि तत्रैव स्ातव्यमिलेवंपरमिति सर्व सिद्धम् । चतु- 
ेटिकातमकोऽरुणोदय इति तत्रैवोक्तम् । 

मदनरले पाद्यो-“अपामा्मयो तुम्बीं प्रपन्नारमथापरम् । भ्रामयेत्ल्ञानमध्ये तु नर- 
कख क्षयाय वै ॥' प्रपुत्राटः=चक्रमरदः । मच्रस्तु-सीतालोष्टसमायुक्त सकण्टकदसन्वित । 
हर परापमपामागं भराम्यमाणः पुनः पुनः ॥” इति । अस्यामेव प्रदोषे दीपान्दधादिदयक्तं 
हेमाद्रौ स्कान्दे-ततः प्रदोषसमये दीपान्दचान्मनोरमान् । ब्रमविष्ण॒िवादीनां भव- 
नेषु मटेषु च ।' इति । दिवोदासीये ब्ाह्य-मावास्याचतु्दस्योः प्रदोषे दीपदा- 
नतः । यममागोधिकारेभ्यो सुच्यते कार्तिके नरः ॥' खण्डतिथो त पूरवैऽहि प्रदोषे दीपा- 
दत्वा परेयुः स्यादिति दिबोदासीये उक्तम् । अत्र॒ नरकोदेरेन चतुरतियक्तं 
दीपदानं कार्यम् । तत्र मच्रः-“दत्तो दीपश्चतुदैशयां नरकम्रीतये मया । चतुर्वतिंसमायुक्तः 
सवेपापापनुत्तये ।' तच्चैव लैङ्क-“माषपत्रस्य शाकेन युक्ला तत्र दिने नरः । प्रेताख्यायां 
चतुदश्यां सर्वपपेः प्रमुच्यते ॥ अत्र यमत्षेणसुक्तं मदनपारिजाते च्रद्धमडना- 

'दीपोत्पवचतुदैस्यां कार्य तु यमतर्पणम्॥ मदनरते ाद्ये-'अपामा- यमतर्पणस् । ~ 6 गेख पत्राणि भ्रामयेच्छिरसोपरि। ततश्च तर्पणं कार्य धर्मराजख नामभिः ॥ 
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यमाय धर्मराजाय मयवे चान्तकाय च) वैवखताय काछाय स्वैभूतक्षयाय च] 
ओदुम्बराय दघ्राय नीटाय परमेष्ठिने । व्रुकोदराय चित्राय चित्रुष्ठाय वै नमः ॥” इति ! 
तपेणप्रकारस्तु हेमाद्रौ-“एकेकेन तिठेर्मिश्रान्दयात्रीश्षीञ्चलाञ्जटीन् । संवत्सरकृतं पापं 

क्षणादेव नद्यति ॥ तथा मदनरन्ने स्कान्दे-'दक्षिणामिशखो भूत्वा तिठेः सव्यं 
समाहितः 1 देवतीर्थेन देवतवात्तिठैः प्रेताधिपो यतः ॥' तथा-'यज्ञोपवीतिना कायं ्राची- 
नावीतिनाथवा ।` इति । इदं जीवयितृकेणापि कायैम् । “जीवयितापि इुर्बाति तपणं 
यमभीष्मयोः ।' इति पाद्मोक्तेः । अत्र भीष्मतपणमप्यक्तं दीवोदासीये । तसकारस्तु 
माघे वक्ष्यते ॥ 

इति नरकचतुर्दशी ॥ 

का्विकामावाखायां प्रातरभ्यङ्गं कु्यीत् । तदुक्तं काछादर्यो-श्रतयूष आश्वयुग्दरं 
कृताभ्यङ्गादिमङ्गरः । भक्त्या प्रपूजयेदेवीमरक्ष्मीविनिव्रत्तये ।॥ अख व्याख्याने आदि्- 
व्दालञ्चलगुदकसखरानादेरपसंग्रदः । तदुक्तं॑पुष्करपुराणे 'खातिथिते खाविन्दुर्यदि 
सखातिगतो मवेत् । पच्वत्वगुदकस्लायी कृताभ्यङ्गविधिर्नरः ॥ नीराजित महारक्ष्मीमचैयन् 
श्रियमश्ुते । आश्वयुग्दयं इति दरीशब्दः प्रत्यूषे खातियुक्ततिथिपरः । तदुक्तं बाद्य- 
“ऊर्जं शुङदितीयायां तिथिषु खातिष्षगे । मानवो मङ्गटक्ायी नैव रक्ष्या वियुज्यते ॥: 
तचेव-्षे मूते च दर च का्तिकम्रथमे दिने । यदा खाती तदाभ्यङ्गखरानं कुयादिनो 
दये ॥' कड्यपसंहिताया तु दीपावटिदश्ं प्रकरम्य-'“इन्दुक्षयेऽपि संक्रान्तो रवो पाति 
दिनक्षये । तत्राभ्यङ्गो न दोषाय प्रातः पापापनुत्तये ॥' इति । खातियोगं विनाऽप्यभ्यज्ग 
उक्तः ! मारस्ये-'दीपै्नीराजनादम सैषा दीपावटी स्मृता ॥' अत्र विरेषो हेमाद्रौ 
भविष्ये- "दिवा तत्र न भोक्तव्यग्रते बारातुरा्नात् । प्रदोषसमये टक्षमीं पूजयिता ततः 
क्रमात् । दीपव्रक्षाश्च दातव्याः शक्तया देवगणेषु च ॥' ततरैवाभ्यज्गमभिधाय-एवं प्रमात- 

समये त्वमाबासां नराधिप । कृता त॒ पवेणश्राद्धं दधिक्चीरघृतादिभिः ॥ 
छक्ष्मीपूजन विधिः । = # ~ टंकृतेन मोक्तव्यं सतव 

दीपान्द्वा ्ररोषे तु रक्ष्मीं पूर्य यथाविषि । खटंकृतेन मोक्तव्यं सितव- 
सोपोभिना ।॥* अयं प्रदोषव्यापी ग्राह्यः । त॒खासंसे सदसंशौ प्रदोषे भूतदरीयोः 
उत्कादस्ता नराः क्यः पिद्रणां मागेदरीनम् ॥' इति ज्योतिषोक्तः । दिनद्वये स्ते प्रः । 
दण्डेकरजनीयोगे दशैः स्यात्तु परेऽहनि । तदा विहाय पूर्वेद्युः परेऽहि सुखरारिके ॥' इति 
तिथितत्त्वे उयो तिर्वचनात् । दिवोदासीये त॒ प्रदोषस्यं करमकारत्वात् “अर्षैरात् 
भ्रमयेव क्ष्मीरा्रयितं ग्रहान् । अतः ख्टंकृता टिका दीपैरजाग्रलनोत्सवाः ॥ सुषाधव- 
क्ताः कायाः पुष्पमाखोपद्योमिताः ॥ इति ब्राद्योक्तेख प्रदोषाषैरात्रन्यापिनी युल्या । 
एकेकम्याो परेव । प्रदोषस्य मुस्यतलाद्षरात्रेऽलुष्टेयाभावाच्च 1 यस्तु-“अपराह्ने म्रकर्तव्यं 
श्राद्धं पितृपरायणेः । प्रदोषसमये राजन्कर्तव्या दीपमािका ॥ इति कमः, स संपूण 

५--.भवद्यनः 
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तिथावेव प्रापरसुबाद्यो न विधिः । तत्तकममकाटव्याकेवख्ववास्संपूणतिथो प्राया खण्ड- 
तिथावप्राघ्या विभ्यनुवाद विरोधावेद्युक्तम् । अत्रैव दय पररात्रेऽखक्ष्मीनिःसारणमुक्तं मदन- 
रल्ञे भ विष्ये-“एवं गते निरीथे तु जने निद्रा्लोचने । तावच्रगरनारीभिः रापडिण्डिम- 
वादनैः । निष्काखते प्रहृष्टाभिररक्ष्मीः खगदाङ्गणात् ॥ 

कातिकञुङ्कप्रतिपदि गोक्ीडनसुक्त निणेयाश्डते । अस्यामेव रात्री बलेः पृजोक्ता 
हेमाद्रौ नविष्ये-कृतवेतत्सवेमेवेह् रात्रो देयपतेबटेः । पूजां कयोप 
साक्षादूभो मण्डठके शुभे ॥ बलिमारिख्य दैलेन्द्रं वणकेः पच्चरङ्गकैः । 

गृह मध्ये शाखायां विद्याखायां ततोऽचयेत् ॥ लोकापि गरहस्यान्तः शय्यायां शुष्- 
तण्डुठेः । संखाप्य बलिराजानं फठैः पुष्पस्तु पूजयेत् ॥' मनच्नस्तु पाद्य-बटिराज 
नमस्तुभ्यं देयदानववन्दित । इन्द्ररत्रोऽमरारते विष्णुसा्निभ्यदो मव ।" इति । तथा- 
वटिमुदिद्य दीयन्ते दानानि कुरुनन्दन । यानि तान्यक्षयाण्याहूर्मयेवं संप्रदर्सितम् ॥' 
इति । तदेतप्पूरवैविद्धप्रतिपदि कर्तग्यम् । पपूवैविद्धा प्रकतैव्या शिवरात्रिर्बङेदिनम् ।' इति 
हेमाद्रौ पाद्मोक्तेः । माधवोऽपि-“वल्युर्सवं च पूर्वद्युरुपवासवदाचरेत् ।' इति । 
निणेयाख्तेऽपि- “या कुहुः प्रतिपन्मिश्ना तत्र गाः पूजयेन्रेप । पूजनात्रीणि वधन्ते प्रजा 
गावो महीपतिः ॥' इति । तथा-भद्रायां गोकुलकीडा स देशो वै विनदयति ॥" भद्राया 
द्वितीयायाम् । तथा-श्रतिप्यथिकरणं द्वितीयायां तु गोचेनम् । क्षेत्रच्छेदं करिष्येते वित्त- 
नां कुरक्षयम् ॥' इति तथा-भ्रतिपद्संयोगे कीडनं तु गवां मतम् । परविद्धेषु यः 
कुयातयु्रदारधनक्षयः ॥' इति देवरख्वचनाच । एते च बिधिप्रतिषेधाः पूर्वैदिने प्रतिपदः 
सायाहव्यापित्वे द्वितीयदिने चन्द्रदशैनसंभवे च ज्ञेयाः । "गवां कीडादिने यत्र रत्रौ 
रश्येत चन्द्रमाः । सोमो राजा परन्हन्ति सुरभिः पूजका स्तथा ॥ इति पुराणससुच- 
थात् । दिनद्यये सायाहन्यापित्े तु प्रैव ग्राह्या । वधैमानतिथो नन्दा यदा सारधैत्रिया- 
मिका । द्वितीयाब्रृद्धिगामितलादुत्तया तत्र चोच्यते ॥ इति । तथा- 

बरिपरूजा । 

त्रियामगा दश्चेतिथिभ- 
बेचेत्साधतरियामा प्रतिपद्विबरद्धो । दीपोत्सवे ते मुनिभिः प्रदिष्टे अतोऽन्यथा पूर्य॒ते विधेये ॥ 
इति पुराणसखचयादिति निणेयाग्रतकारः; । साधेत्रियामिकेटयनेन चन्द्रदशेनाभाव 
उक्तः । हितीयायाः प्वधाविभक्तदिनचतुथारारूपापराक्लव्याावेव चन्द्रद्येनसंभवात् । वयं 
त्वेतद्चनटरयं पूवैविद्धासंमवे वेदितन्यमिति बरमः। दिनद्रये प्रतिपदः सायाहव्याश्यमवे तु 
पूर्वैव । रात्रौ बलिपूजाविधानेन कमैकाठव्यापितवात् परदिने चन्द्रोदये तच्रिषेधादिति दिक् । 

भदनरल्े त॒ पूर्वविद्धायां गोक्ीडा । नीराजनभङ्ठमालिके तत्त कार्ये । कार्तिके 
शु्पक्षे तु विधानद्वितयं भवेत् । नारीनीराजनं प्रातः सायं मङ्गलमाछिका ॥ यदा च 
ग्रतिपर्खलत्या नारीनीराजनं भवेत् । द्वितीयायां तदा कुयात्सायं मङ्गलमाठिकाम् ॥ इति 
ब्राह्यो क्तेः । छम्यते यदि वा प्रातः प्रतिपद्रयिकाट्वयम् । तस्यां नीराजनं कायं सायं मङ्ल- 
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मालिका ।' इति भविष्योक्तेः । श्रातर्वा यदि छभ्येत प्रतिपदयिक्ा शुमा । दिवीयायां 
तदा यात्सायं मङ्गलठमालिकाम् ॥ कार्तिके शुङ्पक्षादो त्वमावाखा षर्यद्रयम् । देशमङ्ग- 
भयान्नेव कुयान्मङ्गठमाटिकाम् ।॥ इति देवीपुराणाचेद्युक्तम् । अत्र विशेषो हेमाद्रौ 
ब्राह्मे बरिग्रतिपदं प्रकरम्य-तस्मादयृतं प्रकतव्यं प्रभति तत्र मानवैः । तस्मिन् चूते जयो 
यस्य तस्य संवत्सरं जयः ॥ पराजयो विरुद्धश्च ठमनाश्चकरो भवेत् । दयितामिश् 
सहितैनया सा च भवेत्नि्चा ॥ इति । 

अत्र॒ गोवधनप्ूजादि माग पारीपूजनादि चोक्तं हेमाद्रौ निर्णयास्रते च 
स्कान्द्-श्रातर्गोवधेनं ज्य शृतं चापि समाचरेत् । मूषणीयास्तथा गावः पृज्याश्वावाह- 
दोहनाः ॥' गोवर्धनश्च गोमयेन कार्थचित्रेण वा । मच्रस्तु-गोवर्धन षराधार गोङ्कटाण- 
कारण । बहुबाहुक्ृतच्छाय गवां को्परदो भव ॥ गोमच्रस्तु-"टक्ष्मीयां खोकपाखानां धेनु- 

रूपेण संयता । घृतं वहति यज्ञार्थं मम पापं व्यपोहतु ॥' तरेव स्कान्दे 
ततोऽपराह्लसमये पूर्वस्यां दिि भारत । मागेपाटीं प्रच्रीयाततङ्गे तम्भेऽथ 

पादपे ॥ इुरकाशमयीं दिव्यां ठम्बकैर्बहुभि्ैने । दशैयित्वा गजानश्वान् सायमस्यास्तठे 
नयेत् ॥ कृतदहोमे दविजेनद्रस्तु बधीयान्मागपाठिकाम् । नमस्कारं ततः इयौन्मत्रेणानेन 
सुव्रत ॥ मागेपाठि नमस्तेऽस्तु सवखोकसुखम्रदे । विषयः पुत्रदाराचेः पुनरेहि चतस्य मे । 
नीराजनं च तत्रैव काय राषटनयप्रदम्। राजानो राजपुत्राश्च ब्राह्मणाः यूद्रजातयः। मागेपाडीं 
समुष्खय नीरुजः द्युः सुखान्विताः ॥ तच्नैवादिव्यपुराणे-कुशकारमयीं कुयादष्टिकां 
सु्टां नवाम् । तामेकतो राजपुत्रा दीनवर्णासतथान्यतः ॥ गृहीत्वा कषयेयुखां यथासारं 
हू्हुः । जयेऽत्र दीनजातीनां जयो राज्ञस्तु वत्सरम् ॥' इति ॥ 

यमद्वितीया तु प्रतिपद्युता आद्यद्युक्तं निणेयाश्तादो । यमद्वितीया मध्याहव्या- 
पिनी पूरवैविद्धा चेति देमाद्विः । अत्र विशेषो हेमाद्रौ स्कान्दे-“उजं शुङ्द्वितीयायाम- 
परा्ञेऽचये्यमम् । सानं करत्वा मानुजायां, यमलोकं न परयति ॥ इति । उर्जं शङ्ख 
द्वितीयायां पूनितस्तपिंतो यमः । वेष्टितः किन्नरषष्टेसस्मे यच्छति वाञ्छितम् ॥' तथा 
भविष्ये-श्रथमा भावणे मासि तथा माद्रपदेऽपरा । तृतीयाश्वयुजे मापि चतुथी कार्तिके 
भवेत् ॥ श्रावणे कठुषा नाम तथा भद्रे च गीमंखा) आशिन म्ेतसंचारा कार्तिके 
याम्यका मता ॥' इद्युक्त्वा प्रथमायां ब्रते द्वितीयायां सरखतीपूजा तृतीयायां 
श्राद्धमुक्ला चतुध्यामक्तम्-'कातिके शुङ्कपक्षसय द्वितीयायां युधिष्ठिर । यमो यसुनया 
पूरव मोजितः खगदेऽथितः ॥ अतो यमदहितीयेयं धिषु केषु विश्चुता । अस्यां निजगृहे 
विप्रन भोक्तव्यं ततो नैः ॥ सेहेन भगिनीहस्ताद्धोक्तव्यं पुष्टिवधनम् । दानानि च 
प्रदेयानि मगिनीभ्यो विधानतः ॥ खणौठंकारवान्नपूजासत्कारमोजनेः । सवी भगिन्यः 

मागैपाङी । 

१--बष्टिका सूक्ष्मा रजुः । 
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पूज्या अमावे प्रतिपन्नकाः ।' प्रतिपन्नाः=मातुभगिन्य इति देमाद्भिः । "पितृव्यभगिनी 
हस्तास्रथमायां युधिष्ठिर । मातुख्खय सुताहस्ताह्वितीयायां तथा नृप ॥ पितुमतुः खपु 
कन्ये तृतीयायां तयोः करात् । मोक्तव्यं सहजायाश्च भगिन्या हस्ततः परम् ॥ सर्वासु 
भगिनीदसताद्धोक्तव्यं बरुवधेनम् । यस्यां तिथौ यमुनया यमराजदेवः संमोजितः प्रतिजय- 
द्खसृसोद्दन । तसां खसाकरतरादिह यो भुनक्ति प्राभोति रतलद्खधान्यमनुत्तमं सः 
गोंडास्तु- यमं च चिवरुप्तं च यमदृतांश्च पूजयेत् । अष्यैश्वात्र प्रद्ातथ्यो यमाय सह 
जद्रयैः ॥' मच्रः-एद्येहि मातेण्डज पाशहस्त यमान्तकाछोकधरामरेश् । भतदितीयाक्रत- 
देवपूजां गृहाण चाध्यं भगवन्नमस्ते ॥ 'भ्रातस्तवानुजाताहं सुद्श्व भक्तमिदं जुभम् । 
्रीतये यमराजस्य यमुनायां विरोषतः ।॥' अयेष्ठाग्रजातेति बदेदिति स्माताः । इलय्चदान- 
मिलप्याहुः । ब्रह्माण्डपुराणेऽपि-'या तु मोजयते नारी ्रातरे युग्मके तिथो । अचैयेच्चापि 
ताम्बूटने सा वैघन्यमाप्रयात् । भरातुरायुःक्षयो राजन्न भवेत्तत्र कर्हिचित् ।" इति ॥ 

कातिक्ुद्धनवमी युगादिः । सा पौर्वाहिकी मराह्या । जुङ्धपक्ष्तवात् ! अत्रापि 
पिण्डरहितं शराद्धं कर्तव्यम् । अन्यसागुक्तम् । अत्रैव विष्णुचिरा्सुक्तं हेमाद्रौ 

पाद्य-'कार्तिके शुङ्कनवमीमवाप्य विजितेन्द्रियः । हरिं विधाय सौवण 
तुटस्या सहितं वियम् ॥ पूजयेद्िधिवद्धक्या तती तत्र दिनत्रयम् । एवं 

यथोक्तविधिना इयौदरेवाहिकं विधिम् ॥' इति ॥ 

कार्िकरुङ्कैकादस्यां मीषमपथ्चकव्रतसुन्त नारदीये-“अतो नरैः प्रयतेन कपैव्यं 
भीष्मपञ्चकम् 1 कार्तिकस्यामटे पक्षे स्राला सम्यग्यतव्रतः ॥ एकादश्यां तु ग्रहीयाद्रतं 
पञ्चदिनासकम् ।' इति । तद्विधिस्त॒ गोमयेन साता मोनी प्वामूतेः पचगव्येर्बिषणं 
संख्ञाप्य संपूज्य पायसं निवे द्रादशाक्षरमण्टत्तरशतं जघ्वा-“ॐ नमो विष्णवे" इति षड- 
्षरेण धुताक्तान्यवान्तरीदीष्टोत्तररतं हता भूमो खपेत् । एवं प्दिनेषु र्यात् । 
विेषस्तरायेऽदहि हरेः पादो कमठः संपूज्य तिर्गोमयं प्राश्यम् । द्वितीयेऽद्धि बिल्वपत्रेर्जालनी 
संपएल्य गोमूच्रम् , चयोदस्यां भृङ्गराजेन नामि संपूज्य क्षीरम्, चतुर्दश्यां करवीरैः स्कन्धं 
संपूञ्य दधि, पोणेमास्यां होमान्ते खेहीं पापप्रतिमां खड्धचकदस्तां कृष्णवक्चेण वेष्टितां 
प्रथतिलोपरिथां कृता ध्मराजनामभिः करवीरः संपूज्य-"यदन्यजन्मनि कृतमिह् जन्मनि 
वा पुनः 1 तत्सव प्रशमं यातु माप॑ तव पूजनात् ।' इति पुष्पाञ्चटि क्षिप्वा कृष्णप्रतिमां च 
संपूज्य विप्राय दखा विप्रान्संभोज्य दक्षिणां दा पचगव्यं प्रार्य पोणेमास्यां नक्तं सुञ्ञीतेति 
लघु नारदीये । पजगन्यग्रादानं षडक्षरेणति देमाद्धिः । हेमाद्रौ भविष्ये तु राकेसेन्य- 
नैव प्वाहं वतेनय॒क्तम्। अन्तेऽप्युक्तम्-'यद्धीष्मपञ्चकमिति प्रथितं एथिव्यामेकादसीप्रभृति- 
प्चदसीनिसृद्धम् । युन्यज्भोजनपरख नरसख तस्मितरिष्टं फटं दिशति पाण्डव शाङ्गधन्वा ॥' 

१~~भ गिनीस्वेन प्रतिपन्ना अन्याः भ्रतिपन्नकाः। 

विष्णुत्रिरा्रच्रतम्। 
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इति तथा पाद्ये-"पच्ाहं प्वगव्यारी मीष्मायाघ्यं च पञ्चसु ! अहःसखपि तथा दचयान्चे- 
णानेन सुव्रत । “सलयत्रताय शुचये गाङ्गेयाय महात्मने । भीष्मयेतददाम्यर््यमाजन्मब्रह्म- 
चारिणि 1 ““केवीघ्रपयगोत्रायः" इति च 1 सव्येनानेन मत्रेण तर्षणं सार्वव्िकम् ।' इति ॥ 

कारतिंकडुहदादद्यां रेवतीनक्षत्रयोगरहितायां पारणं कार्यम् । तदुक्तम्-'आभाका- 
सितपक्षे मेत्रश्रवणरेवती । संगमे न हि भोक्तव्यं द्वादस द्मदीर्हरत् ॥' इति । यदा तु 
र्वतीयोगरहिता द्मदशी सर्वथा न ठभ्यते, तदा रवलाश्वतु्थपादं वर्जयेत् । वचनं तु 
प्रागुक्तम् । लघुनारदीये-' कार्तिके शुपक्षसख कृत्वा चेकादरीं नरः । प्रातर्द्॑वा गुभा- 
नकुम्भान्प्रयाति हरिमन्दिरम् ॥` मदनरले वाराहे-"एकादसी सोमघुक्ता कातिके मासि 
भामिनि । उत्तराभाद्रसंयोगे अनन्ता सा प्रकीर्तिता ॥ तस्यां यक्ियते भद्रे सर्वमानन्य- 

मश्वे }' अस्यामेव रात्रौ देवोत्थापनमुक्तं हेमाद्रौ जाद्य-“एकादस्यां 
च जुङ्कायां कार्तिके मासि केशवम् । प्रसुपं बोधयेद्रत्रो श्रद्धामक्तिसम- 

न्वितः ॥ इति ॥ मदनरने मविष्ये-“कातिके शुद्धपक्षे त॒ एकादश्यां प्रथासुत । 
म्रेणानेन राजेन्द्र॒ देवमुर्थापयेद्धिनः ॥ रामाचेनचन्द्रिकादौ तु द्ादस्यासुक्तम् । 
'पारणाहे पूर्वरात्रे षण्यदीन्वादयेन्सुहुः † इति । अत्र देशाचारतो व्यवस्था । (तत्रेव देव- 
देवस्य खानं पूर्वं महद्वेत् । महापूजां ततः कृत्वा देवमुस्थापयेत्सुधीः 1 मत्रास्तु वाराह- 
पुराणे उक्ताः-ॐ त्रह्यन्द्रसद्राथिङ्वेरसूरयसोमादिभिर्वन्दिति वन्दनीय । बुद्धसख 
देवेश जगन्निवास मचघ्रप्रभावेण सुखेन देव ॥ इयं त॒ द्वादशी देवप्रबोधार्थं विनिमिता। 
त्वयैव सर्वरोकानां हितार्थं शेषश्ायिना ॥ उत्तिषठोतिष्ठ गोबिन्द वयज निद्रां जगत्पते । 
त्वयि युप्ते जगन्नाथ जगस्सुपं भवेदिदम् ॥ उचस्थिते चेषते सर्वसुत्तिष्ठोततिष्ठ माधव । गता 
मेघा बियन्नैव निर्मरं निर्मला दिशः ॥ शारदानि च पुष्पाणि ग्रहाण मम केराव ।॥ इदं 
विष्णुरिति प्रोक्तो म्र उत्थापने हरेः ॥* इति । एवं देवसुत्थाप्य तदग्रे चातुमांस्यव्रत- 

चाठमाखवरत. समां कुर्यात् । तदुक्तं भारते-'चतुर्धा गृह्य वै चीरणं चातुरमाखतरतं 
समासिः । नरः । कार्तिके शुङ्पकषे तु द्वादश्यां तत्समापयेत् ॥' लघुनारदीये- 

'चातुमीसखव्रतानां च समातिः कार्तिके स्पृता ॥' मब्र्च निणेयाश्ते सनत्कुमारे- 
णोक्तः- दं तरतं मया देव क्रतं श्रील तव रभो । न्यूनं संपूर्णतां यातु तस्रसादा- 
जनार्दन ।` इति । 

अथ वारादोक्तो बोधिनीविधिः । एकादस्यां रात्रो ऊुम्मे धृतपात्रोपरि देम 
माषमितं मत्यं प्ामृतेन संख्य ङुङ्कमपीतवसखयुगपद्मा्ेः संपूज्य मत्खयादिदसावतार- 
न्संपूज्य जागरं कृत्वा भरातदेवमाचा्यं च वसनाः संपूज्य-जगदादिर्जगद्रपो जगदादिरना- 

१-- व्वेयाघ्रपद्यगोन्नाय साङृयमप्रचराय च । गङ्गापुन्नाय सीष्माय प्रदास्येऽहं तिरोदकम् । अपुत्राय 
ददाम्येषस्सङिरं मीष्मवर्मणे । वसूनामवताराय च्न्तनोरार्मजाय च ॥ अध्य ददामि भीष्माय सोम्वं- 
शोद्धवाय च ॥४› इति सोऽयं मन्रः । 

१ निर (0, 

प्रवो धोत्सच,। 
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दिमान् । जगदा जगबोनिः प्रीयतां मे जनार्दनः ॥ इति नता दक्षिणां दसा त्राह्- 
णान्भोजयेदिति । तथा ब्राह्म-“महातूर्यरवे रात्रो भामयेस्यन्दने सितम् । उस्थितं देव- 
देवेशं नगरे पार्थिवः खयम् ॥ चतुरो वार्षिकान्मासान्नियमं यख यक्तम् । कथ- 
वित्वा द्विजेभ्यसदव। दत्य सदक्षिणम् ॥' यख मक्ष्यखय नियमः कृतसद्रव्यं दचयादि- 
दर्थः । इदं श्॒क्रास्तादावपि कार्यस् । आशौचे तु पूजामन्येन कारयेत् । कार्तिकशुङद्रादसी 
पौणैमासी च मन्वादिः । सा पोवीह्िकी ग्राह्या । अन्यसखागुक्तम् ॥ 

कातिकरुदचतुर्दरी वैकुण्ठसं्ञा । सा विष्णुपूजायां राग्रिव्यापिनी ग्राह्या । 
दिनहये तव्यप्तौ निरीथप्रदोषोभयव्यापिनी ग्राह्या । तदुक्तं हेमाद्रौ भविष्ये-कार्तिक्य 
सिते पक्षे चतुष्र्यां नराधिप । सोपवासस्तु संपूज्य हरिं रत्रौ नितेन्द्रियः ॥" इति । 
अस्या एवं विशेश्चसरतिष्टादिनतात्तस्रीयथं यदोपवासादि क्रियते तदारुणोदयव्यापिनी 
ग्राह्या 1 तदुक्तं चिस्थलीसेतो सनत्कुमारसंहितायाम्-वर्षे च देमरम्बाख्ये 
मासे श्रीमति कार्तिके । ु ङ्खपक्षे चतुर्दश्यामरणाभ्युदयं प्रति ॥ महादेवतिथो ब्राह्म युत 
मणिकर्णिके । सात्वा विश्ेशरो देव्या विशेश्वरमपूजयत् ॥` इति । तसपूर्वैदिने चोपवासः 
कार्यः । "ततः प्रभाते विमटे कृता पूजां महादुताम् । दण्डपाणे्महाधाभि वनेऽस्मिन्कर- 
तपारणः !)' इति तच्रेवोक्तेः । दिवरहस्येऽपि पूजाजागरादुक््वोक्तस्-“ततोऽरुगोदये 
जाते खात्वा साता च भस्मना 1 सेध्यां समाप्य विशदौ मामभ्यच्यै यथाविधि ॥ मद्धक्ता- 
न्भोजयामासुकरषयो बुभुधस्ततः ॥' इति । 

अत्र॒ कार्तिंकवतोद्यापनं पाद्ये कार्तिंकमाहात्म्ये उक्तम्-अथोर्ज्तिनः 
सम्यगु्यापनविधिं श्रृणु । उजेशु्धचतुदेश्यां इयौदु्ापनं तती ॥ त॒र्खा उपरिषटत् 
कुयीन्मण्डपिकां शुभाम् । तुरुसीमूलदेशे च सव॑तोमद्रमेव च ॥ तस्योपरिष्टत्कटरौ पञ्चरत- 
समन्वितम् । पूजयेत्त्र देवेशं सोव्णं गुरवुक्ञया ॥ रात्रौ जागरणं कुर्यादीतवायादिम- 
दैः । ततस्तु पर्णमास्यां वै सपल्लीकाद्धिजोत्तमान् ॥ त्रिंशन्मितानयेकं वा सखशक्त्या 
वा निमत्रयेत् ॥ अतोदेवा इति द्वाभ्यां जुहुयात्तिरपायसम् ॥ ततो गां कपिटां 
दयात्पूजयेद्विधिवट्ुरम् ॥ इति । 

कातिकी पोणेमासी परा ग्राह्या । भमापौर्णमस्यो परेः इति दीपिकोक्तेः । अत्र 
विशेषो हेमाद्रौ जाद्ये-'ुण्या महाका्तिंकी स्ाञीवेनद्रोः कृत्तिकासु च ! तथा- 
(आधेयं तु यदा क्षं कार्तिक्यां भवति कचित् । महती सा तिथिर्ञेया स्रानदानेषु 
चोत्तमा ॥ यदा तु याम्यं भवति ऋक्षं तसां तिथो कचित् । तिथिः सापि महापुण्या 
मुनिभिः परिकीतिंता ॥ प्राजापदयं यदा ऋक्षं तिथौ तस्यां नराधिप । सा महाकार्तिकी 
रोक्ता देवानामपि दुमा ।" इति! पाद्य-विशाखासु यदा भानुः कृत्तिकासु च चन्द्रमाः । 
स योगः प्मको नाम पुष्करेष्वतिदुरमः । पद्मकं पुष्करे प्राप्य कपिलां यः प्रयच्छति । 
स हित्वा सर्वपापानि वैष्णवं रमते पदम् ॥ यमः-“कातिक्यां पुष्करे -सातः सर्वपापैः 
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रमुच्यते । माघ्यां स्नातः प्रयागे तु सुच्यते सर्वकिव्विषैः ॥ अस्यामेव सायैकाठे मत्या- 
वतारो जात इत्युक्तं पाञ्च कारतिकमादात्म्ये-'वरान्दत्वा यतो विष्णुमत्खरूप्यभव- 
ततः । तसं दत्ते ते 1 तदक्ष्यफलं स्तम् ॥" इति । अत्र चधिपुरोत्सव रक्तो 
नषठरे्ववः। भागेवाचनदीपिकायाम्-पो्णमास्यां तु संध्यायां कर्तेव्यसचिपुरो- 

_ _ स्स्व । दचादनेन मत्रेण प्रदीपाश्च युराख्ये ॥ कीयः पतङ्गा मश्चकाश्व 
वृक्षा जठे खरे ये विचरन्ति जीवाः । च्छ प्रदीपं न च जन्मभागिनो भवन्ति नियं 
श्वपच हि विप्राः ॥' अत्र व्रषोससर्गोऽतिप्रशसतः । तदुक्तं मात्स्ये-'कार्तिक्यां यो वृषो- 
त्सग करत्वा नक्तं समाचरेत् । दैवं पदमवाप्रोति रिवनरतमिदं स्पृतम् ॥ इति । अत्र 
कातिकेयदरदीनयुक्तं कारीखण्डे-'कातिंक्यां कृत्तिकायोगे यः ऊ्यात्खामिदर्दीनम् । 
सप्तजन्म भवेद्विप्रो धनाद्यो वेदपारगः ॥' 

इति भ्रीक्मखाकरभद्रङृते निणयसिन्धो द्वितीयपरिच्छेदे कातिंकमासः ॥ 

वृश्चिके पूर्वाः षोडश घटिकाः पुण्याः । शेषं प्राग्वत् । मागेरीरषकृष्णा्टमी कालाष्टमी । 
सा च रात्रिव्यापिनी आद्या ! 'मागैरीषीसिताष्म्यां कारेभेरवसंनिधो । उपोष्य जागरं ऊर्व 
न्र्वपपैः प्रमुच्यते ॥ इति काद्रीखण्डाद्रानिव्रतत्वावगतेः । “रुद्रततेष सर्वेषु कर्तव्या 
संमुखी तिथिः । इति ब्रह्मवैवताच । दिनद्रयेऽरातो रत्रिव्याप्ादु्ेव । भैरोततते 
प्रदोषकाटीनत्वादिति केचित् । तत्न । शिवरहस्ये मध्याहे भर्त्तः श्रवणात् । तथा 
च तत्रैव~निलययात्रादिकं करता मध्याहे संखिते रवो ।' इ्युपक्रम्य बरह्मणा सदरेऽवञति 
उक्तम्-"तदोग्ररूपादनधान्मत्तः ओीकारभैरवः । आविरासीत्तदा लेकान्मीषयन्नखिटा- 
नपि ॥ इति । अत्रोपवासर एव प्रधानमिद्यक्तं तयेव-“उपोषणस्याङ्गमूतम््यदानमिह 
स्मृतम् ! तथा जागरणं रात्रौ पूजा यामचतुष्टये 1 संध्यायामपि पूजेवोक्ता । तेन मध्या- 
हृव्यापिनी युक्ता । दिनदरयेऽशतः संपूर्णायां वा तद्रयाप्त पूर्वैव । पूर्वोक्तवचनात् । पारणा 
त॒ प्रातयव । ध्यामत्रयोध्वैगामिन्यां प्रातरेव हि पारणा । इति वचनात् । अत्र॒ च काठ- 
भैरवपूजोक्ता निस्थलीसेतौ-' कता च विविधां पूजां महासंभारविस्तरेः । नरो मगा- 
सिताष्टम्यां वार्षिकं विघुस्खजेत् ॥' तथा-"वीर्थं कालोदके साता सरला तपैणमत्वरः । 
विलोक्य कालराजानं निरया द्धरेषिद्न् ॥ इति । इयं च कार्विक्यनन्तरा गोणचान्द- 
मिप्रायेण ॥ 

मार्गरीषरुह्पशचम्यां नागपूजोक्ता देमाद्रौ स्कान्दे-जुह्ा मागैरिरे पुण्या 
श्रावणे या च पश्चमी । सरानदानैर्बहुफला नागलोकम्रदायिनी ॥ इति । इयं नागपूजायां 
पष्ठीयुतेव ग्राह्या । चमी नागपूजायां काय षष्ठीसमन्विता । तसां तु तुषिता नागा इतर 
सचतुर्थिका ॥ इति मदनरल्ञे वचनात् ॥ 

मागसीर्षञङ्ृषष्ठी चस्पाषष्ठीति महारष्टषु प्रसिद्धा । सोत्तरयुता आरह्मा । शवण्मुन्योः 
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इति युग्मवाक्यात् । "पूर्वाह्ने दैविकं छर्यात्ः इति वचनादस्य च दैवकर्मत्वात् । इयमेव 
योगविरेषेण चम्पेद्युच्यते । तदुक्तं बह्माण्डयपुराणे मष्ारिमादात्म्ये-“मागे भाद्र 
पदे शङ्खा षष्ठ वरधृतिसंयुता । रविवारेण संयुक्ता सा चम्पेतीद कीर्तिता ॥' इति । ष्िशा- 
खाभौमयोगेन सा चम्पेतीह् कीर्तिता ।' इति मदनरन्े पाटः । 'मागीरीर्षूऽमलठे पक्षे 
षष्ठयां वरऽलुमाठिनिः  र॒ततारागते चन्द्र रिद्घं स्यादृष्टिगोचरम् ॥ इति । दयं च योग- 

वरन पूर्वा परा वा काय । श्वम्पाषष्ठी सक्षमीयुता इति दिवोदासः । इयमेव स्वन्द्- 
षष्ठी । सा पूरयता । छ@रष्णाष्टमी स्कन्दषष्ठी रिवरातरिश्वतुदेशी । एताः पूरवयुताः कायौ- 
सिथ्यन्ते पारणं भवेत् ॥' इति शगक्तेः । परेऽहि रात्रावा्ययाममध्ये पारणासंभवे इदम् । 
अन्यथोक्तैवेति दिवोदासः । अब्दपयन्तं पष्ठीषु-“सेनाविदारक स्कन्द महासेन महा- 
चठ । सृद्रोमाभिज षड्क्तर गङ्गागभै नमोऽस्तु ते ॥' इति राजतं स्कन्दं संपूञ्य विप्राय 
दयादिति दिवोदासः ॥ 

मार्गबीर्षशुञ्धचतुर्दस्यां पिकाचवि मोचनीतीर्थं श्राद्धं चिस्थरीसेतौ मह्चरणे- 
सक्तम् । तख प्र्पेशाच्यखपित्राचयुदेस्यकते पर्वणत्रादपराह्नन्यापिनी श्राद्या । अज्ञात- 
नामपिराचादुदेश्यकते तेकोदष्टतवान्मध्याहव्यापिनीति ! धरमत्रतादो तुक्तेव । '्चेत्रन- 
भोगतेतरसित। स्यादुरध्व॑म्" इति दीपिकोक्तः ॥ 

मारयैरीर्षपोणमासयां दत्ताच्रेयोखत्तिः । तदुक्तं स्कान्दे सद्याद्विखण्ड-'मागरीरष 
तथा मापि दञ्चमेऽद्ि युनि्मैठे । ग्रगीरषयुते पौणमास्यां ज्ञस्य च वासरे ॥ जनयामास 
देदीप्यमानं पुत्रं सती शुभम् । तं विष्णुमागतं ज्ञात्वा अ्रिनौमाकरोत्खयम् ॥ दत्तवान्खस 
ुत्रत्वादत्तात्रेय इतीश्वरः ॥' इति । इयं प्रदोषव्यापिनी आद्येति च्रद्धाः ॥ 

मार्गसीषपोर्णिमानन्तराष्टमी अष्टका । एवं पोषादिमासत्रयेऽपि । हेमन्तरिरिरयोश्च- 
त॒णीमपरपक्षाणामष्टमीष्वष्टका एकस्यां वाः इद्याश्वलायनोक्ते; । “एकसयामष्म्यां तैका 
कायौ इति हरदत्तः । कचित्पचम्यप्युक्ता । श्रौष्ठपयष्टका मूयः पितृढोके भविष्यति । 
इति पाद्मवचनात् । तप्पूवंससमीषु पूर्व्यः तत्परनवमीष्वन्वष्टका च श्राद्धमुक्तं काटा- 
दर्दो-“मागीरीर्षे च पोषे च माघे प्रोष्ठे च फाल्गुने । कृष्णपक्षे च पूर्वेयुरन्वष्टक्यं तथा- 
टका ॥" इति । यत्त॒ बिष्णुः-'अमावासासिसोऽषटकासिसरोऽन्वष्टकाः' इति, यन्च 
कोभं-अमावासखाष्टकासिसरः पौषमासादिषु मिषु ।' इति, तचतु्यी अनावश्यकतवाथम् । 
“या चाप्यन्या चतुर्था स्यात्तां च कुयास्रयलतः । इति वायुब्रह्याण्डपुराणात् । 
श्राद्धमेतेष्वङ्कवाणो नरकं प्रतिपद्यते । इति विष्णृक्तेरिति शलपाणिः । शखाभेदा- 
दयवखेति तत्त्वम् । वायुब्रह्माण्डयोः-“आचयापूपैः सदा कायौ मांसैरन्या सदा 

$--एव चाश्वरायनभिन्नानां केषांचित्फास्गुनाष्टम्यां सर्वासु सक्षमीषु श्राद्धाकरणेऽपि न दोषः । 
“स्वशाखाश्नयसुस्सृज्य परशाखाश्रयं चु यः । कतुमिच्छति दुर्मेधा मो तत्तस्य ॒वचेशितम् ॥° इष्युक्त- 
रिति हेयम् । 
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भवेत् । शकेः कायौ तृतीया खादेष द्रव्यगतो विधिः ॥' पौषादिकमः । अन्वष्टका त॒ 
प्रगेव निर्णीता । तत्रा्म्यपराह्नव्यापिनी ग्राद्या । अथच्छादनपर्यन्तं श्राद्धं पार्षणवद्ध- 
वेत् ।॥ इत्याश्वलायनकारिको क्तेरपराहकारत्वाच पर्वणख । पूर्वेदुरनवष्टकाश्राद्ध- 
योस्तु अषटम्युरोधेन निर्णयः । अत एव ॒सूत्रम्-ूर्व्ुः पितृभ्यो दयात् अपरदयुरन्व- 
व्यस्" इति च । अत्र कामकाठो विशेदेवौ ९ष्ि्ाद्धे कतूदक्षावषटम्यां कामकालौ' 
इति सायणीये राङ्खोक्तेः । त्र श्राद्धाकरणे प्रायधित्सुक्तखम्विधाने । "एमिहदभि- 
अपेन्मन्रं शतवारं तु तर्दिने । आन्वष्टक्यं यदा न्यूनं संपूर्णं याति सर्वथा ॥' इति । अरात्तो 
त्वाश्वलछायनः -अथ धोभूतेऽष्टकाः पुना खाठीपकेन चाप्यनइहो यवसमादेर- 
दथिना वा कक्षसुपोषेदेषा मेऽष्ठकेति नत्वेवानष्टकः खात् इति । मारगबीर्षीदिषु मर्मासे 
सति तत्रष्टका न कायां । चतुणीमिति अहणादिदयुकतं नारायणृ्तौ । तथा काठक- 
गरद्यऽपि-मराटयाष्टकाश्राद्धोपाकमोचपि कमे यत् । स्पष्टमासविरोषाख्याविहितं वभये- 
न्मठे ॥' इति । मागौदिरविवारेषु काम्यं ब्रतसुक्तं हेमाद्रौ । तत्र भक्ष्याण्युक्तानि सं्रह 

काम्यवतम्। सौरधरमे-"पत्रत्रिखं तुख्ख्ाल्िपर्मथ घृतं मागीशीषीदिभध्यं मुष्टीनां ति- 
सिखानां तरिपल्दधि तथा दुग्धकं गोमयं च । त्रितं तोयाञ्जरीनां त्रिमरिविकमथो 
त्रिपला: सक्तवः स्यु्गोमूर्ं शकरा सद्धविरिति विधिना भानुवारे कमेण ॥ इति ॥ 

दति ्रीकमलाकसर्भद्कते निणेयकिन्धी द्वितीयपरिच्छेदे मागदीर्षमासः समाघ्तः ॥ 

धूनुःसंक्रमे पराः षोड घटिकाः पुण्याः । अन्यस्राग्वत् । त्रोत्सर्जननिर्णयो वक्तव्यो- 
ऽप्युपाकर्मप्रसङ्गास्रागेवोक्तः । कल्पतरौ भविष्ये- पेषे मासे यदा देवि शुष्म्या बधो 
भवेत् । तस्यां खान जपो होमस्त्पणं विप्रभोजनम् ॥ मस्रीतये कृतं देवि रतसादसिकं 
भवेत् ।' उतरैव रोदिण्याद्रीयोगे पुण्यतमत्वं तत्रैव ज्ञेयम् ॥ पोषशु्ैकादसी मन्वादिः । सा 
चोक्ता प्राक् । पोषपोर्णिमानन्तराः सप्तम्यष्टमीनवम्योऽष्टकाचाः प्रागुक्ताः ॥ 

पौषामावाखायामर्थोदयो योगविरेषः । तदुक्तं मदनरन्ने महा भारते-भमार्क- 
पात्रवणैर्युक्ता चेलयौषमाधयोः । अर्धोदयः स विज्ञेयः कोष्मूरयग्रहैः समः ॥' इति पौष- 
माघयोरमभ्यवर्तिनी पौषीपोणमास्युत्तरामावाखेयथै इति भटाः । मदनरलतरे पोषस्य च 
मावस चेल्थे उक्तः । तन्न । हेमाद्विवियोधात् । तत्र हि माघ एवोक्तः । तथा-दिविव् 

योगः शस्तोऽयं न तु रात्रौ कदाचन । इति । इदमर्धमन्यनिवन्धेष्वमावान्रिणयामृतमात्रो- 
ेर्मिभूर्मेव । तेन देमाद्यादिमते रतरावर्धोदयो मवलेव । केचिच “किंचिदूनो महो- 
दयः” इलयाुसतवनिमूलम् । हेमाद्रौ मदनरत्ने च स्कान्दे-माधामायां व्यतीपाते आ- 
दिले विष्णदैवते । अर्धोदयं तदिलाहुः सदस्ताकैमेः समम् ॥" तच्नैव-'माषमासे कष्ण- 

१-- वस्तुतस्तु "दिवैव योग; शस्तोयसुषःकाछेऽपि वा यदि । नतु रात्रौ स विज्ञेयो नरेधर्मपरा- 
येः ॥° दति नागरखण्डाद्रात्नौ योगो निमूरु एवेति नज्या । इति टीकाश्षयः । 
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पक्षे पञ्चदस्यां खेर्दिने । वैष्णवेन तु ऋक्षेण व्यतीपाते सुदुरमे ॥ व्रतं कुयौदिय- 
ग्ेऽन्वयः । तञ्चैव-श्रहमविष्णुमहेशानां सीवर्णीः पटसंख्यया । प्रतिमस्तु प्रकर्तव्यास- 
दरधैन द्विजोत्तम ॥ सार्थं शतत्रयं शम्भोर््रोणानां तिल्प्वतः । कर्तव्यौ पवैतो विष्णुरुद्रोः 
ूरवसंख्यया ॥° शम्भु ब्रह्म । श्वस्यात्रयं ततः कुयादुपस्करसमन्वितम् ।' तिठेमिं 
करता प्रतिमां दादिद्यक्तं स्कान्दे-'अर्धोदये तु संप्राप सवं गङ्गासमं जलम् । शुद्धा- 
त्मानो द्विजाः सर्वे मवेयुत्रहयसंमिताः ॥ यकिचिदीयते दानं तद्यानं मेरसतरिभम् ।* इति । 

अत्र दानविशेषो निर्णयामृते स्कान्द्-"चतुःषष्िपरं मुख्यममघ्रं तत्र॒ कारयेत् । 
चलास्ियटं वाथ पञ्चविदतिरेव वा ॥' अम्र -पा्रम् । तच कांसमयमि्युक्तं तत्रैव । 
“एवं सुघटित कार्यं कांखमाजनसूत्तमम् । इति । तथा-निधाय पायसं तत्र प्मष्टदं 
रिखेत् । पद्मख कर्णिकायां तु कर्षमात्रं सुवणकम् ॥ तदभावे तदर्धं वा तदर्धं वापि कासेत् । 
भूम तु तण्डुटेः शुद्धैः कृतष्टदरयत्तमम् ।॥ अमरं खापयेत्त्र ब्रह्मविष्णुरिवात्मकम् । 
तेषां पूजा ततः कायौ शरेतमाल्यैस्तु शोभनेः । वस्रादिभिरटकरय ब्राह्मणाय निवेदयेत् ॥' 
मच्रस्तु-सुवणेपायसामत्रं यस्मादेतत्रयीमयम् । भआपत्तेसारकं यस्मात्तदृदह्ाण द्विजोत्तम ॥ 
समुद्रमंखलां पृथ्वीं सम्यग्दातुश् यत्फठम् । तत्फठं ठभते म्लः कखेदं दानमुत्तमम् ॥' इति । 

इति श्रीकमङाकरभट्कते निणयसिन्धौ द्वितीयपरिच्छेदे पौषमासः। 
अथ माघस्नानम् । तत्र विष्णु ¦ तुखामकरमेषेष तःलायी सदा भवेत् । हविष्यं 

ब्रह्मच च माघसराने महाफलम् ॥' इति सोरमास उक्तः । ब्राह्ये तु सावन उक्तः 
"एकादश्यां शुष्पक्षे पोषमासे समारभेत् । द्वादस्यां पौर्णमासं वा शुङ्खपक्षे समापनम् ॥' 
इति । पाद्येऽपि-पोषयेकादरीं शुङ्ामारभ्य खण्डिलेशयः । मासमात्रं निराहारसिकाठं 
खानमाचरेत् ॥ तरिकाठमचैयेदिष्णु यक्तभोगो जितेन्धियः । माघसयेकादसीं शङ्खं याव- 
द्वि्याधरोत्तम ।" इति । तरिकाठस्ञानं मासोपवासविषयम् । निराहार इत्युक्तेः । प्रथ्वी- 
चन्द्रोदये लन्यथोक्तम् । बिष्णुः-दशं वा पौर्णमासीं वा प्रारभ्य सरानमाचरेत् । 
पुण्यान्यहानि शन्त मकरे दिवाकरे ॥* इति । अत्र ददौमिति शुक्ादियुख्यचान्द्रा- 
भिपरायेण । अयं तु पक्षो नेदानीं प्रचरति । 

अत्राधिकारिणो भविष्ये-श्रह्यचारी गृहो वा वानप्रोऽथ भिक्षुकः । बाखबरद्ध- 
युवान नरनारीनपुंसकाः ॥ स्रात्वा माधे शुभे तीर्थ प्रञ्चवन्तीप्पितं फम् ॥' पाश्च 
-सर्वेऽधिकारिणो ह्यत्र विष्णुभक्तो यथा नृप । ्ाद्ये-“उष्णोदकेन वा खानमशक्ये सति 
कुवते । द्टेषु सरवैगात्रषु उष्णोदं न विशिष्यते ॥' वरैष्णवास्रते गोडनिवन्धे च 
स्कान्दे-पोष्यां तु समतीतायां यावद्वति पूर्णिमा । माघमाससख तावद्धि पूजा विष्णो- 
विधीयते ॥ पिदरेणां देवतानां च मूलकं नैव दापयेत् । ब्राह्मणो मूरकं भुक्वा चेख।- 
नद्रायण व्रतस् ॥ अन्यथा याति नरकं क्षत्रविद् शूद्र एव च । वर्जनीयं प्रयतेन मूलकं 

१ इति हलदिलिते पारः कचिद् । =` 11111 
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मदिरोपमम् ॥' यदा तु माधो मटमासो मवति तदा काम्यानां तत्र समापिमिषेधान्मा- 
सद्रये सानं तन्नियमाश्च कायाः । मासोपवासचान्द्रायणादि तु मठमास एव॒ समापयेत् । 
तदुक्तं दीपिकायाम्-नियतर्तिंशदिनत्वच्छुभे मास्यारभ्य समापयेत मल्नि मासोपवा- 
सत्रतम्' इति । मासोपवासपदं चान्द्रायणदेर्षलक्षणम् । 

सानारम्भ च मनो विष्णुनोक्तः-^तत् चोत्थाय नियमं ग्रहीयादिधिपूतैकम् । 
मावमासमिम् पणं खासथेऽहं देव माधव ॥ तीथेस्यासख् जले निलयमिति संकरप्य चेतसि 
इति । प्रयहे मच्रश्च पाद्म दुःखदास्थिनाशाय श्रीविष्णोस्तोषणाय च । प्रातःस्रानें 

५ = र (५ १ करोम्यद्य माधे पापविनाशनम् ॥ मकरस्थे खो माधे गोविन्दाच्युत माधव । सानेना- 
नेन मे देव यथोक्तफरुदो भव ॥ इमं मत्रं समुचय सखायान्मोनसमन्वितः ।' इति । 
प्रयहं सुयोयान्येम् । मत्रस्तु परथ्वीचन्द्रोदये पाद्ये-“सवित्रे प्रसवित्र च परं धाम 
र ०.१ ॐ $ च (अ 

जठे मम । सत्तेजसा परिमिष्ट पापं यातु सदस्तथा ॥: इति । 

सानकाटश्च सूर्योदयः । चिस्थलीसेतौ-“मक्रखे रौ यो हिन क्ञालभ्युदति 
रवो ।' इति । (माघमासे रटन्यापः किंचिदभ्युदिते सवौ ।' इति च पाद्मवचनात् । 
संप्राप्ते माघमासे त॒ तपखिजनवह्मे । कोशन्ति सर्ववारीणि समुदच्छति भास्करे ॥ 
पुनीमः सर्वपापानि त्रिविधानि न संशयः ॥ इति नारदीयोक्तेः । "यो माघमास्युषसि 
सू्थकराभितपे खानं समाचरति चारुनदीप्रवाहे । उद्धूय सपसपुरुषाग्पितृमातृवंस्यान्ख्ं 
प्रयायमरदेदधरो नरोऽसौ ।' इति भविष्योत्तरवचनाच् । ब्राह्मे तरुणोदय उक्तः । 
अरुणोदये तु संग्रा स्ानकाठे विचक्षणः । माधवाद्वियुगं ध्यायन् यः साति सुरपूजितः ॥' 
इति । तथा-असरणोदयमारभ्य प्रातःकाटावधि ग्रमो । माघस्ञानवतां पुण्यं कमात्तत्रा- 
वधारणा ॥ उत्तमे तु सनक्षत्र मध्यमं टु्ततारकम् । सवितययदिते भूप ततो हीनं अ्रकीति- 
तम् ॥' इति । तेनात्र शक्तयपेक्षया व्यवसा । इदं च खानं प्रयागेऽतिग्रशसतम् । 
"कायाः शतगुणं परोक्तं गङ्ञायसुनसंगमे । सदस्गुणिता सापि भवेत्पश्चिमवादहिनी ॥ 
पथ्चिमाभिम॒खी गङ्गा काठिन्या सह सेगता । हन्ति कल्पकृतं पापं सा माघे नृप 

दुमा ॥' इलयादि पाद्यादिवचोभ्यः। विस्तरस्तु मत्पितामहकरतप्रयागसेतौ ज्ञेयः॥ 
ब्राद्ये-श्यत्रह्वापि यो मापे प्रयागेस्मरणान्वितः । करोति मननं तीर्थं स॒ठमेदराङ्गम- 
जनम् ॥' तथा ससुद्रऽप्यति्रशस्तम् । तदुक्तं प्रथ्वीचन्द्रोदये भरभासखण्डे- 
माये मासि च यः सायात्नैरन्तर्येण भावतः । पौण्डीकफटं तख दिवसे दिवे भेत् ॥' 
माधस्ञानं काम्यमेवेति भद्राः । विष्ण्वादिवाक्ये सदाव्इयशब्दा्नियत्वावयतेनिंलका- 
म्यमिति तु युक्तम् । मासपयैन्तं क्ञानासंमवे तु च्यदमेकादं॑वा॒खायात् । महामा्ीं 
पुरस्कृ ससो तत्र दिनत्रयम् ॥ इति शिङ्गात् । अस्मिन्योगे त्वशक्तोऽपि क्ञायादपि 
दिनत्रयम् । प्रयागे माघमासे तु त्यहे खातख यत्फ़ठम् ॥ नाश्वमेषसदसेण' तत्फलं 
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लभते भुवि 1 इति पाद्यादिवचनात् । अत्र मकरसंक्रमो रथसप्तमी माधीति व्यहमियेके । 
माघशयुहृदरम्यादीलयन्ये । मकरा्त्यह इलयपररे । माघमासाय्यदह दति केचित् । 
चरयोदद्रयादीति बहवः । भहामाधीं पुरस्कृ स्तो तत्र दिनत्रयम् ।" इति पाष्मोक्तेः । 
एतस्याथवादत्वा्यक्िचिदिनत्रयमिति भटाः । तच्वं तु-संदिग्धेषु वाक्यरेषात्" इति 
न्यायात्रयोदश्याद्यवेति । प्रयागं विनापि पाश्च -अस्मिन्योगे व्शक्तोऽपि सखरायादपि दिन- 
यम् । इति । 

माघसराने नियमास्तु नारदीये-न पहं सेवयेत्सातो द्यस्रातोऽपि वरानने । होमार्थ 
सेवयेद्रहिं शीतां न कदाचन ॥ अहन्यहनि दातव्यासिखाः शर्करयान्विताः । त्रिमागस्त॒ 
तिठानां हि चतुथः शर्करान्वितः । अनभ्यङ्गी वररोहे सर्वमासं नयेद्रती ॥ तथा-“अप्रा- 
तरृतरारीरस्तु यः कृष्टं स्लानमाचरेत् । पदे पदेऽशमेधस्य फठं प्राप्रोति मानवः ॥' तथा-शाङ्घ- 
चक्रधरं देवं माधवं नाम पूजयेत् । वहि हसा विधानेन ततस्तवेकारनो भवेत् ॥ मूङ्य्या- 
बरह्मचर्येण शक्तः खानं समाचरेत् । अशक्तो ब्रहयचर्यादौ खेच्छा सर्वत्र कथ्यते ॥" तथा- 
(तिरुखायी तिरो तिलहोमी तिलोदकी । तिरघुक् तिल्दाता च षटूतिाः परप्- 
नाशनाः" इति । तथा प्रयागासंभवे कारयां दसाशवमेधोत्तरखप्रयागतीर्थे खानसक्तं काडी- 
सवण्डे-'काश्युद्धवे प्रयागे ये तपसि सान्ति मानवाः । दशाश्वमेधजनितं फं तेषां 
भवेद्रुवम् ॥' इति । 

सानोत्तरं मदनपारिजाते विष्णुः-“काष्ठमौनान्नमस्करय पूजयेदपुरूषोत्तमम् । 
अवद्यमेव कतेव्यं माघस्रानमिति शरुतिः ॥" भविष्ये-^तैठमामर्काश्चैव तीथ देयास्तु 
निलयश्च; । ततः प्रज्वालयेदरहवि सेवनारथं द्विजन्मनाम् । एवं स्ानावसाने तु भोज्यं देय- 
भवारितम् । मोजयेद्रिजदाम्पयं मूषयेद्चमूषणेः ॥ कम्बलाजिनरतानि वासांपि विविधानि 
च । चोलकानि च देयानि प्रच्छदनपयस्तथा ॥ उपानहौ तथा ससमोचकौ पापमोचकौ । 
अनेन विधिना दचान्माधवः प्रीयतामिति ॥ पाद्ये-“भूमौ शयीत रोतन्यमाज्यं तिल- 
समन्वितम् ॥ तथा-अन्नं चैव यथार॒क्तया देयं मापे नराधिप । सुवणरक्तिकामात्रं 
दयद्ेदविदे तथा ॥ मायान्ते तु विशेषो नारदीये-“माधावसाने सुभगे षड़ूसं मोजनं 
सृतम् । सूर्या मे प्रीयतां देवो विष्णुमूतिर्निरजनः ॥ दग्पलोवाससी स्मे सष्धान्य- 
समन्विते । त्रिंशत मोदका देयाः शर्करातिलसंदुताः ॥ इति । अत्र-एकादज्ीविधानेन 
नतस्योचयापनं तथा । इति पाद्मवचनात् पूर्वऽहि उपवासपूजनादि कता परेऽहि तिट- 
चबोज्यरटोत्रातं होमं कृत्वा~“सवितरे परसव्नि च~ इति पूर्त्तं मसुक्ता-'दिवा- 
केर जगृज्नाथ प्रभाकर नमोऽस्तु ते । परिपूर्णं उुरष्वेह माघसानयुषःपते ॥ इति समापये- 
दिति संक्षेपः ॥ 

9-~ तिरुक्नायीलनेन तिरुयुक्तोद्केन खानं निहितमिति आवः । २ शगुखुपमोचकी, इति पाटः । 
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मकरसंकान्तो हेमाद्विमते परतश्चलार्चिदयिकाः पुण्याः । ग्रिरक्करकटके ना्यो 
मकरे तु दशाधिकाः ।' इति ब्ह्मवेवनात् । माधवमते तु विशतिः ! श्रिंशककां- 
यके पूत मकर विंदातिः पराः ।' इति ब्द्धवसिष्टोक्तः । यदा तु सूर्यास्तापपूवं संकर 
न्तिर्भवति तदोभयमत पूर्वमेव पुण्यकाठः । रात्रौ त॒ प्रदोषे निरीथे वा मकरसंक्रमे 
भाधवमते दितीयदिन एव पुण्यम् । ्यद्यस्तमयवेखयां मकरं याति भास्करः । प्रदोषे 
वार्धरात्रे वा सानं दानं परेऽहनि ॥' इति च्रृद्धगाग्यवचनात् । अस्तमरयं=प्रदोषः । 
प्रदोपेपूर्वरात्रे । “कार्मुकं त॒ परिलिव्य श्चषं संक्रमते रविः । प्रदोषे वार्रत्रे वा खानं 
दानं परेऽहनि ॥' इति मबिष्योक्तेश्च ! "तदा भोगः परेऽहनि इति हेमान्र पाटः । 
कालादरीनिर्णयास्नमदनपारिजएनाद्योऽप्येवमूचुः ! दाक्षिणाद्याश्चेतदेवा- 
द्रियन्ते । यत्तु हेमाद्धिणायो कारब्दो यथार्थ दवितीयस्तथार्थे । यथा प्रदोषे पूर्वद्यसथार्ध- 
रात्रे प्रेऽही्युक्तं तस्मे नमोऽस्तु । तेन परेऽहि पुण्यं वक्त प्रदोषे इति । दिनद्वये पुण्यनिरा- 
साथमधरात्रग्रहणम् । देमाद्विस्खयर्थसारानन्तमघ्दिमते त॒ निशीथा्पूवं 
पश्चाच्च संक्रान्तौ पूैदिने परदिने वा पुण्यम् । शधुर्मीनावतिक्रम्य कन्यां च मिथुनं 
तथा । पूर्वाप्रविभागेन रात्रौ संक्रमणं यदा ॥ दिनान्ते प्च नाड्यस्तु तदा पुण्यतमः; 
स्मृताः ! उदयेऽपि तथा प्च देवे पिव्ये च कर्मणि ।" इति स्कान्दवचनात् । पू 
परविभागेनेति मकरककंमिन्नविषयम्, पूर्वोक्तवयोविरोधादिति मदनरन्ने उक्तम् । 
पडरीतिमुखेऽतीते अतीते चोत्तरायणे । इलयादिविरोधाच् । तेन प्वैकवाक्यतयायमर्थः- 

रात्रो पूर्वभागे मकरसंक्रमे परेऽदह्वि उदये पच्च नाड्यः पुण्याः, रात्रावपरभागे कर्कसंक्रमे 
पूवैदिनान्ते पच्च नाड्य इति । एवं सर्वेषामविरोधः । मकरे सामान्येन परदिने पुण्यव्वेऽपि 
पण्यातिदायार्थमिदम् । यत्त॒ देवल्यज्न पारव -'आसन्नसंकमं पुण्यं दिनार्धं॑स्रानदा- 
नयोः । रात्रौ संक्रमणे भानोर्विषुवययने दिवा ॥ इति अत्र माधवः; ! अयने दिवा 
जाते तदथं ॒पुण्यम् । कके पूं मकरेऽन्यम् । एतन्मध्यदिनायनप्रमिति । देमाद्विस्त॒ 
रात्रो विषुवलासन्चदिनाधं पुण्यम् । अयने त्वासन्नदिनं पुण्यम् । दिने इति पठे उभ- 
यत्र॒ दिनाधं पुण्यमिलयाह । एतदेवोक्तं दीपिकायाम्-अथायनमधः पश्वाचिरीथाद्ध- 
वेदयचासन्नमदहस्तदधेमथवा पुण्यम्" इति । तक्त्वं तु आस॒च्नस्रममिलयस्य विषुवयेवा- 
न्वयः ! अयने रात्रो सति दिने पुण्यम् । कस्मिच्चिलपेक्षायां करके पूर्वेऽह्वि मकरे परेऽदि 
इति वाक्यान्तरवशादरथं उच्यमाने न कोऽपि विरोधः । यत्वनन्त भटटः-'अथ संकमणं 
मानोर्निशीथास्राम्यदा भवेत् । अयने विषुवं तत्र प्राग्दिनान्तिमनाडिकाः ॥ पच्च पुण्य- 
तमाः पश्चाञ्चिशचीथाचेद्धवेत्तथा । जयाः परदिनस्यापि तददियेष निणयः ॥° इति । 
अपराकंऽप्येवम् । “अस्तं गते यदा सूर्ये श्प याति दिवाकरः । प्रदोषे वार्रत्रे वा 
तद्। ण्व | दिनम् ॥` इति बौधायनवचनादिनदयं वा पुण्यकाठः । तदा पुण्यं 
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दिनान्तरम्' इति मदनरल्ने पाठः । गुजैरप्राच्योदीच्यास्तिदमेवाद्वियन्ते । अत्रापि पूर्ववव्या- 
ख्येयम् । तिथितच्वादथो गौडग्रन्थास्तु मदोषा्धरा्भिन्ने ररः पूरवैमागे पूैदिने 
परभागे च परदिने पुण्यमन्यसंकरान्तिवत्, विशिष्य तयोनिर्देशात् । प्रदोषश्च-श्ररोषोऽस्त- 
मयादरध्वं घटिकाद्रयमिष्यते ।' इति वत्सोक्त इयाहुः । तत्न । “अस्तं गतेः इति तितयवैय- 
ध्यापत्तेः । अतः प्रदोषपदेन तद्धिन्ैव रात्रिरुच्यते । अत एव-“यावन्नोदयते रविः इति 
बृद्धगाग्यीदिभिदैक्षिणायने पूर्वरात्रौ संक्रमे पूर्वदिनयुक्तम् । वत्सोक्तिरप्यध्ययना- 
दिप्रा । इ तु धिमुदूते एव प्रदोषः । 

मकरे दानविरेषो हेमाद्रौ स्कान्दे-'धेर तिरमयीं राजन्दचा्शोत्तरायणे । सवी- 
न्कामानवाभोति विन्दते परमं सुखम् ॥' विष्णुधर्म-“उत्तरे त्वयने विप्रा वदान महा- 
फ़टम् । तिठ्पू्णमनडाहं दवा रोगेः प्रमुच्यते 1" इति । शिवरहस्येऽपि-^तस्यां कृष्ण- 
तिटिः खाने कायं॒॑चोदरतनं शुभैः । तिल देयाश्च विपरभ्यः सर्वदेवोत्तरायणे ॥ तिर्तेठेन 
दीपाश्च देयाः शिवग्रहे ्ुभाः ॥' कल्पतरौ कालिकापुराणे-“होमं तिरैः प्रढर्वीत सवै- 
देवोत्तरायणे । तान्यो देवाय क्तरभ्यो हाय्केन सम॑ ददेत् ॥ उत्तरायणमासाच नरः कस्मात्स 
शोचति ॥` तथा मकरे रात्रावपि श्राद्धादि भवतीव्युक्तं प्राक् । 

माघामायां मरोगविशेषोऽर्थोदयः प्रागेवोक्तः ॥ माधङ्ृष्णचतुरदश्यां यमतपंणमुक्तं 
देमाद्रो यमेन-'अनकौम्युदिते काठे माधकृष्णचतुर्दशीम् । सातः संतप्य तु यमं सवै- 
पपिः प्रमुच्यते ।' इति ॥ 

माषशुङ्कचतुर्थी तिलचतुरथी । सा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या । भाषशुक्ृचतुर्यां तु 
नक्तव्रतपरायणाः । ये त्वां दुण्डेऽयिष्यन्ति तेऽच्यीः स्युरयुरदरहाम् ॥' इति कारीख- 
ण्डात् 1 भाधमासे चतुर््यां त॒ तस्मिन्कार उपोषितः । अचैयिखा तु यो देवि जागरं 
तत्र कारयेत् ॥' इति चिस्थलीसेते छेद्धाच । इयमेव कुन्दचतुर्थी। सा प्रदोषव्यापिनी 
ग्राह्या । 'माष्ुङ्ृचतुर्थ्या तु इुन्दपुष्पैः सदाशिवम् । संपूज्य यो हि नक्तारी स प्रभोति 

शपच्चमी । श्रिये नरः ॥' इति कालाद को्मक्तिः ॥ माषघञुङ्पव्मी श्रीपश्वमी । 
तदुक्तं हेमाव्रो वाराहे-“माधशुङ्कचतु्यां तु वरमाराध्य च रियः । पम्पां कुन्दकु- 
सुभैः पूजां छुर्यात्सखद्धये ॥' श्यं माधवमते पूवी, हेमाद्रिमते प्रा । चैत्रे श्री- 
पञ्चमीति दिवोदासः ॥ 

माघशुङ्कसप्तमी रथसप्तमी । सा अरुणोदयन्यापिनी ग्राह्या । सूयैग्रहणतुत्या तु 
शङ्खा माघस्य सप्तमी । अरुणोदयवेठायां तस्यां ्ञानं महाफलम् ॥' इति चन्द्रिकायां 

१---तयोः प्रदोषाधेरात्नरयोः । २--भस्यामेव पञ्चभ्यां रतिकामपूजादिर्वसन्तोत्सवः- कार्यः । माघ- 
मासे सुरश्रेष्ठ जुद्धायां पञ्चमीतिथौ । रतिकामो तु संपूज्य कर्तव्यः सुमहोस्सवः ॥ दानानि च प्रदेयानि 
तेन तुष्यति माधवः ॥' इति पुराणसमुच्रयात् । 
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विष्णुवचनात् । अरुणोदयवेलायां शङ्खा माघस्य सप्तमी । प्रयागे यदि रभ्येत कोचिसुगरहैः 
समा । इति वचनाच । यत्तु दिवोदासीथे-अचरास्तमी दुगा रिवरात्रिर्महाभरः 
दी वत्सपूजायां सुखदा प्राग्युता सदा ॥ इति ष्ठीयुततवमुक्तम् , तदा पूर्वैऽद्वि घटि 

काट्रयं षष्ठी, सप्तमी च परेयुः क्षयवशादरुणोदयापू्वं समाप्यते तत्परं ज्ञेयम् । तत्र 
षष्ठयां सप्तमीक्षयं प्रवेश्यारुणोदये सानं कार्यम् । मदनरले मविष्योत्तरे-“माघे 

सि सिते पृक्ष सप्तमी कोरिमास्कय । कुर्यात्लाना््वदानाभ्यामायुररोग्यसंपदः ॥ 
अनर बिधिः। अत्र विधिमेविष्ये-ल्ञाला षष्ठयामेकभक्तं सप्तम्यां निश्वठं जलम् । 

रा्यन्ते चाट्येथास्त्वं द्वा शिरसि दीपकम् ॥' तथा जठ प्रकम्य-न केन चाल्यते याव- 
तावरस्ानं समाचरेत् । सौवण राजते पत्रे मक््याखाद्ुमयेऽथ वा ॥ तैठेन वर्तिदतव्या 
महारजनरन्िता ॥ महारजनं-कुसुम्भम् । "समाहितमना भूत्वा दत्वा शिरषि दीपकम् । 
भास्करं हृदये ध्यात्वा इमं मत्रञरदीरयेत् ॥ “नमस्ते रुद्ररूपाय रसानां पतये नमः । वर्णाय 
नमस्तेऽस्तु दिस नमोऽस्तु ते ॥” जले परिहरेदीपं ध्याता संतप्य देवताः ।' इति ! 
(चन्दनेन टिखेत्पद्ममष्टपत्रं सकर्णिकम् 1 मध्ये शिवं सपतलीकं प्रणवेन च संयुतम् ॥' पूरवी- 
दिदटेषु रविभायुविवखद्धास्करसवित्र्कसहस्रकिरणस्वात्मकान्संपूञ्य गृहं गच्छेदिति । 
सरानमव्रश्च काद्ीखण्ड-“यद्यञजन्मकृतं पापं मया जन्मसु सप्तसु । तन्मे रोगं च शोकं 
च माकरी हन्तु सप्तमी ॥ एतजन्मकृतं पापं यच्च॒ जन्मान्तराजितम् । मनोवाङ्कायजं यच्च 
ज्ञाताज्ञाते च ये पुनः ॥ इति सप्तविधं पापं स्लानान्मे सप्तसपिके । सप्तव्याधिसमायुक्तं 
हर माकरि सप्तमि ॥ एतन्मच्रतरयं जघ्वा क्लाता पादोदके नरः । केशवादियमालोक्य 
क्षणाननिष्कटुषो भवेत् ॥' 

दिवोदासीये मदनरल्ने च इश्ुदण्डेन जलं चारयित्वा सक्ताकैपत्राणि बदरीपत्राणि च 
शिरसि निधाय पूवेक्ति्ेत्रैः खाता तिटपिष्टमयापुहम सूर्य संपूज्य विप्राय दयात् । अष्यैमघो 
मदनरले-सपससपिवह प्रीत सप्तलोकमदीपन । सप्तमीसहितो देव गरहाणार्ष्यं दिवाकर ॥ 
ततः-“जननी सर्वलोकानां सप्तमी सप्तसतिके । रप्व्याहृतिके देवि नमस्ते सूर्यमण्डले ॥' 
इति प्रार्थयेत् । सौरागमे-“अर्कपत्रैः सबदैदवाक्षतसचन्दनैः । अषटाङ्विधिना चार्य 
द्यादादियतुष्टये ॥* भत्र दानकविसिषो भदनरल्े भविष्ये-^ताम्रपात्रे यथारक्तया 
मृन्मये वाथ भक्तिमान् । यापयेत्तिरपिष्टं च सृते सगुडं तथा । का्चनं तालकं कला 
अशक्तसिरपिष्ठजम् ॥ संछा रक्तवखेण पुष्येधूपेरथर्चयेत् !॥* दकानमन्रस्तु-“आदि- 
यख प्रसादेन प्रातःखानफठेन च । दुष्टदोभीग्यदुःखघरं मया दत्तं तु तारकम् ॥' ताक 
कर्णीभरणमिति तत्रैवोक्तम् । दीपपात्रमिति देमाद्रौ । तत्रैव भविष्योत्तरे-एवविं 
रथवरं रथवाजियुक्तं हैम च दैमरातदीपितिना समेतम् । दयया माघसितसपषमिवासरे यः 

१--अत्र "सप्ठमीसदहिवो देव गृहाणार्ण्यं दिवाकर ।› इलयप्यथं क्रचित् । २ “आपः क्षीरं ङदममपणि 
दृध्यक्षततिरास्तथा । यवाः सिद्धा्थकाश्चेति अर््याऽषटाङ्गः प्रकीर्तितः 1 
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सोऽसङ्गचक्रगतिरेव महीं भुनक्ति ॥* इयं मन्वादिरपि । इयं च शुष्कपक्षखत्वालो्वाक्तिकी 
ग्राह्या । यदा माघो मरमासो मवति तदा मासदये मन्वादिश्रादधं कुर्यात् । मन्वादि 
तैर्थिके च कुर्यान्मासद्वयेऽपि च ॥ इति स््रतिचन्द्रिकोक्तेः ॥ 

माधशु्वा्मी नीष्माष्टमी । तदुक्तं देमाद्रौ पाश्चे-“माधे मासि सिताष्टम्यां 
सतिं भीष्मतषणम् । श्राद्धं च ये नराः कुयुसे स्युः संततिभागिनः ° इति । भारतेऽपि- 
शुङ्काष्टम्यां त॒ माषख दघाद्धीष्माय यो जलम् । संवत्सरकृतं पापं तसक्षणादेव नश्यति ॥' 
इति धवलनिबन्धे स्मरतिः । “अष्टम्यां तु सिते पक्ष भीष्माय तु तिलोदकम् । अत्र च 
विधिवद्यः सर्वे वणा द्विजातयः ॥" स्वैवणक्तेद्विजातय इति संबोधनम् । तपेणमत्रस्ल- 
त्रैव । भीष्मः शान्तनवो वीरः सलयवादी जितेन्द्रियः । आभिरद्धिरवाभ्रोति पुत्रपौत्र 
चितां क्रियाम् ॥ वेयाघ्रपदगोत्राय सांक्रखप्रवराय च । अपुत्राय ददाम्येतनटं भीष्माय 
व्मेणे ॥ वसूनामवताराय शन्तनोरात्मजाय च । अध्य ददामि भीष्माय अबाटव्रह्मचा- 
रि । इति । एतन्ीवपितृकस्यापि भवति । "जीवसितापि कुर्वीति तपणं यमभीष्मयोः 1 
इति पाद्योक्तेरिति जीवतिपिंत॒कनिर्णये पितचरणेसुक्तम् । एतचापसन्येन का्य- 
मिति दिवोदासीये । अत्र श्राद्धं काम्यं, तर्पणं च निलयम् । ब्राह्मणाद्याश्च ये वणी 
ददुर्भीष्माय नो जखम् ! रंवत्स॒रकृतं तेषां पुण्यं नश्यति सत्तम ॥" इति मदनरले 
वचनात् ॥ 

माध्ुहृद्ादशी मीष्मद्वादरी । त्वया कृतमिदं वीर तवं नाञ्चा भविष्यति । 
सा भीष्मद्रादसीयेषा सर्वपापहरा शुभा ॥" इति हेमाद्रौ पाद्यवचनात् । इयं पूर्वयुता 

युग्मवाक्यात् ॥ माघी पूर्णिमा परेद्यक्तं आर । तथा हेमाद्रौ बाद्ये- 
“मघाखयोश्च जीविन्दरोभहामाघीति कथ्यते ॥' तत्रैव ज्योतिषे-भेषधष् 

तथा सौरिः सिंहे च गुरुचन्द्रमाः । भास्करः भ्रवणर्षं च महामाघीति सा स्म्रता ॥' तथा 
भविष्ये-वेदाखी कार्तिकी माधी तिथयोऽतीव पूजिताः ॥ सरानदानविदीनास्ता न 
नेयाः पाण्डुनन्दन ॥' तथा-'तिरुपा्ाणि देयानि कञ्चकाः कम्बसास्तथा । इति ॥ 

माषपूर्णिमानन्तराष्टमी माघी अष्टका, तज्निणैयः पूर्वदयुरन्वष्टकानिर्णयश्च पूर्वमुक्तः 
मरमासे चेता न भवन्तीयेतस्सवं मागेशीषैप्रकरणेऽभिहितम् । तथा चतसृष्वष्टकाखराक्ता- 
वेषा आवश्यकी । हमन्तरिशिरयोशतुणीमपरपक्षाणामष्टमीष्वष्टका एकस्यां वा' इत्याश्व- 
लायनोक्तेः । तथा माषाष्कां प्रकम्य-तामेकाष्टकेलयाचक्षतेः इल्यापस्तम्बवचनाचे- 
लादि पयोगपारिजाते ज्ञेयम् ॥ 

इति श्रीकमखाकरभर्कते निणयसिन्धो दितीयपरिच्छेदे माघमासः समाप्तः ॥ 

कुम्भे षोड घटिकाः पुण्याः । रषं प्राग्वत् । फागुनङृष्णाष्टम्यां विशेषः कल्पतरे- 
 १--अत्र जीवषिदृकस्य नाधिकार इति कौस्तुभः । २ मेषण्डेननेषरारी। == 

माघी पोर्णिमा । 
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(फाल्गुनस्य च मासस्य कृष्णाष्टम्यां महीपते । इद्युपक्रम्य~'जाता दासारथेः परली 
तस्मिन्नहनि जानकी । उपोषितो रघुपतिः समुद्रस्य तटे तदा ॥ रामपल्ली च संपूज्या 
सीता जनकनन्दिनी ॥ 

फाल्गुनकृष्णचतुरदंरी शिवराधिः । सा च केषुचिद्रचनेषु प्रदोषव्यापिनी ग्राह्य 
सयुक्त, केषुचितरिशीथव्यापिनी । तत्राद्या माधवीये-श्रयोदर्यस्तगे सूर्ये चतसष्येव 
नाडपरु । मूतविद्धा तु या तत्र शिवरात्रिव्रतं चरेत् ॥° स््रत्न्तरेऽपि-श्रदोषव्यापिनी 
ग्राह्या शिवरात्रिचतुर्दशी । रात्रो जागरणं यस्मात्तस्मात्तां सय॒पोषयेत् ॥' अत्र प्रदोषो 
रात्रिः । उत्तरार्धे तस्या हेतुखोक्तेः । काभिकेऽपि-आदिदयास्तमये काठे असि चेच 
चतुर्दरी । तद्रात्िः शिवरात्रिः स्यात्सा भवेदुत्तमोत्तमा ॥* इति । दितीयापि तत्रेव नारद- 
संहितायाम्-'अधेराधरियुता यत्र माघक्ष्णचतुर्दशी । शिवरातित्रते तत्र सोऽश्वमेधप्टं 
लभेत् ॥ स््लयन्तरेऽपि-“भवे्यत्र अयोदद्यां भूतन्याप्ठा महानिशा । रिवरामिबतं तत्र 
कु्यालागरणं तथा ॥ इति । इखानसंहितायाभ्-'माघकृष्णचतुदैश्यामादिदिवो 
महानिशि ! शिवलिङ्गतयोद्धतः कोप्ूर्यसमप्रमः ॥ तत्का्न्यापिनी ग्राह्या शिवराभिव्रते 
तिथिः 1" इति । अर्षरा्रादधशोध्वं युक्ता यत्र चतुरदसी । तत्तिथावेव कुर्वति शिवरातरि- 
रतं व्रती ॥ नार्षरात्रादघशोध्वं युक्ता यत्र चतुर्दशी । नेव तवर बतं इयोदायुरेशयदा- 
नितः ॥ अधैरात्रश्च द्वितीययामान्यतृतीययामाचषर्दीद्रयरूप इति माधवः । वचनं तूक्तं 
प्राक् । एवं सति पूर्वदुरेवोभयव्यापतौ पूर्वैव । श्रयोदशी यदा देवि दिनभुक्तिप्रमाणतः । 
जागरे रिवरात्रिः स्याजनिरि पूर्णा चतुर्दशी ॥" इति स्कान्दोक्ते; । दिनसुक्तिः-अस्तमयः । 
(जयन्ती शिवरात्रिश्च कार्ये भद्राजयान्विते \ इति स्कान्दाच । दिनदये निंरीथव्यापतौ 
हेमाद्रिमते पूरा, अरात्रादयुरस्तव्वेजयायोगो यदा मवेत् । पू्यविद्धैव कतैव्या रिव- 
रत्निः रिवप्रियैः ॥' इति पादमवचनात् ! मदनरल्नेऽप्येवम्। गौडा अप्येवमाहुः । 

निर्णथा्रते त॒ सवीपि शिवरात्रिः प्रदोषव्यापिन्येव । अर्धरात्रवाक्यानि कैदुतिक- 
॥ 4 कारतोक्ते (५, 

न्यायेन प्रदोषस्तावकानीत्युक्तम् । तन्न, अधैरा्रसख पूर्वे कमेकारत्वोक्तेः । परदिने प्रदोषनि- 
सीथोभयव्यापतिसच्वारेेति तु माधवः । इदमेव च युक्तं प्रतीमः । परेद्युः प्रागुक्तारष- 
रत्रयेक्देशब्यपौ पूर्वेद्युः संपूणतद्ापो च सलयपि परेयुः प्रदोषनिरीथोमययोगे पूर्वदयुः 
संपूरणव्यापेः पूर्वैव । 'व्याप्या्ेरात्रे यसां तु ठभ्यते या चतुर्दशी । तस्यामेव वरतं कारय 
मस्सादा्थिमिनरः ॥ तदुर््वाधोन्विता मूता सा कायां ब्तिभिः सदा ।॥” इति माधव 
धतेरानसंहितोक्तः पूरवदयुरनिरीथसख परेयुः प्रदोषसेयकेकव्याप्तो त॒ पूर्वैव । जया- 
योगसय प्राशस्यात् । तथोक्तं नागरखण्डे-“माघफाल्गुनयोरम॑ध्ये असिता या चतुर्दशी । 

१--रत्रर्टमो सुहता निशीथः । २--केसुतिकन्यायस्तु-यदिं अधेरात्रव्यापिन्या अपि अणः उचछ 
किसु प्रदोषग्यापिन्याः शंका । इति । 



१६६ नि्णयसिन्थो [ िवरातरिपारणानिणैयः 

अनङ्गेन समायुक्ता कव्या सा सदा तिथिः ॥' इति । पाश्च -अधराव्रासुरस्ताबेजयायोगो 
यंदा भवेत् । पूर्वविद्धैव कर्तव्या शिवरात्रिः रिवग्रियेः ॥" इति । स्कान्देऽपि-“भवेत्र 
त्रयोदद्यां मूतव्याप्ता महानिशा । शिवरात्रिव्रतं तत्र कुयानागरणं तथा ॥' इति, "महतामपि 
पापानां दष्टा वै निष्कृतिः परा । न द् कुर्वतां पुंसां कुहुयुक्तां तिथिं शिवाम् ॥' इति 
स्कान्दे दर्बयोगसख निन्दित्वा । यदा चतुर्दशी प्वदयर्निशीथादध्वं वृत्ता परे निशी- 
धादर्बागेव समाप्ता, तदा परद्यरेकव्या्िसखात् पैव । 'माधासिते भूतदिनं हि राजेति 
योगं यदि पञ्चदश्याः । जयाग्रयक्तां न तु जातु कुयीच्छिवस्य रातिं प्रियकरच्छिवस ॥' इति 
वचनात् । एवं दिनद्रये प्रदोषव्याघ्यमावे निरीथव्यापषिसत्वायपर्वैव । तेन दिनद्वये निसीथ- 
व्यातौ प्रदोषव्याप्या निर्णयः । दिनद्ये प्रदोषव्याप्तौ निशीथेन निर्णयः । एकैकव्याप्तौ तु 
निशीथेन निणैय इति । इयं च रविभोमसोमवारेषु शिवयोगे चातिप्रशसता । हेमाद्रौ तीर्थ 
खण्डे रैङ्क-"फाल्गुनसय चतुदश्यां कृष्णपक्षे समाहिताः । कृत्तिवासेश्वरं रिङ्गमचैयन्ति 
शिवं रुमे ॥ ते यान्ति परमं धानं सदाशिवमनामयम् ॥ 

रिवराचिपारणानिर्णयः । रिवरात्रिपारणे तु विरुद्धवाक्यानि च्श्यन्ते । 
ध्कान्दे-'कृष्णाष्मी स्कन्दषष्ठी रिवरात्रिश्वतुदेसी । एताः पूैयुताः कायौसिथ्यन्ते पारणं 
भवेत् ॥ जन्माष्टमी रोहिणी च शिवरात्रिसथेव च । पू्ैविद्धैव क्तेव्या तिथिभान्ते च पार- 
णम् ॥' इति । तिथिमध्येऽपि पारणं स्कान्दे उक्तम्-उपोषणं चतुर्दश्यां चतुर्दश्यां तु 
पारणम् । कृतेः सुक्रतरक्षेश्च रम्यते वाथवा न वा ॥ ब्रह्माण्डोदरमध्ये तु यानि तीथीनि सन्ति 
चै । सख्ातानि भवन्तीह मूतायां पारणे कृते । तिथीनामेव सवीसासुपवासत्रतादिषु ॥ तिथ्यन्ते 
पारणं कुयौद्िना रिवचतुदसीम् ॥ इति । अत्र यामत्रयादवीक् चतुर्शीसमापतौ तदन्ते 
तदुर््वगामिन्यां तु प्रातसिथिमध्य एवेति देमाद्रिमाघवादयो व्यवश्ामाहुः । तन्न । 
“तिथ्यन्ते तिथिमान्ते वा पारणं यत्र चोदितम् । यामत्रयोध्वैगामिन्यां प्रातरेव हि पारणा ॥: 

इादिसामान्यवचनैरे व्यवखासिद्धेरुभयविधवाक्यवैयर्थ्यापत्तेः । वयं तु ^तिथ्यन्त 
परणं भवेत्ः इति कृष्णाष्टम्यादिविषयमेव, न तु शिवरात्रिविषयम् । तदुपादानं त॒ पूर्वयुत- 
ह्वभीत्रकथनाथम् । कथमन्यथा स्कान्दे एव शूल्यहृदयवाक्यवत्तिथिमध्ये पारणविधानं 
घटते । तस्मात् "विना शिवचतुरदेशीम्' इति पयदस्तत्वाच्छिवरात्याः सर्वप्रकारेषु तिथि- 
मध्व एव पारणेति बूमः । शिष्टाचारोऽप्येवमेव । दीपिकायां तु रात्रावपि तिथ्यन्त एवो- 
क्तम्-श्रततिथेरन्ते नि्ीथेऽपि वाश्चीयात्' इति । मदनरत्रकालाददोयोस्तु-“सा यस 
भयपर्यम्तं व्यापिनी चेयरेऽहनि । दिवैव पारणं कु्यीारणे नैव दोषभाक् ॥ इत्युक्तम् । 
तन्न । तिथिमध्ये पारणविधानान्निषेधे फलयोगाच तिथ्यन्तानपेक्षणाद्येषप्रसक्तया चतुरथ- 
धादासंगतेः । तेनेदं रिवरातरिमिन्न्रतपरं ज्ञेयम् । 



प्रतिमासरिवरातरिः ] द्वितीयः परिच्छेदः । १६७ 

इदं च ते संयोगष्थक्तलन्यायेन निं काम्यं च । तथाच माधवीये स्कान्दे 
(परात्परतरं नासि शिवरात्रिव्रतालरम् । न पूजयति भत्तयेरं सदर त्रिभुवनेश्वरम् ॥ 
जन्तु्जन्मसहसेषु भ्रमते नात्र संशयः ।' इलकरणे प्रयवायश्रवणात् । "वरे यँ महादेवि 
नरो नारी पतिव्रता । शिवरात्रौ महादेवं निलं भक्तया प्रपूजयेत् ॥' इति वीप्साश्चतेः । 
अर्णवो यदि वा शुष्येर्षीयते दिमवानपि । चरन्येते कदाचिद निश्वलं हि शिवत्रतम् ॥' 
इति वचनाच नियता । मम भक्तस्तु यो देवि शिवरात्रिमुपोषकः । गणत्वमक्षयं दिव्य- 
मक्षयं रिवशासनम् ॥ सवौन्युक्तवा महामोगांसतो मोक्षमवारुयात् ॥' इति स्कान्दात्। 
द्रादशान्दिकमेतत्याचतुर्विंशाब्दिकं तु ग॒# इति तत्रैवेदानसंहितावचनात्काम्यता । 
तत्रैव-शशिवरातरि्रतं नाम स्ैपापप्रणाश्चनम् । आचण्डाटमतुष्याणां भुक्तिसुक्तिप्रदाय- 
कम् ॥' अव्र जागरोपवासपूजाः समुदिताः व्रतं, न तु प्रयेकम् । समुदितानां फलसंबन्धात् । 
यतु-“अथवा शिवरात्रि च पूजाजागरणेनैयेत् । तथा-'अखण्डितवरतो यो हि रिवरात्रिमु- 
पोषयेत् । स्वीन्कामानवाभ्नोति शिवेन सह मोदते ॥ कथिद्युण्यविदेषेण ब्रतहीनोऽपि यः 
पुमान् । जागरं करते तत्र॒ स ॒सद्रसमतां ब्रजेत् ॥' इयादि स्कान्द, तदुकल्पल्वाद्- 
दाक्तपरम् ॥ 

माषेतरपरतिमासरिवराचिस्तु शिवरात्रिशन्दस्य माघक्रष्णचतुरददयामेव रूढत्वात् , 
'मापमासस्य रेषे या प्रथमा फल्गुनस च । कृष्णा चतुदैशी सा त॒ शिवरारिः प्रकी- 
तिता ॥" इति हेमाद्रौ वचनाच नायं निर्णयस्तत्रेति रत्रौ यामचतुष्टये पूजाविधानाध- 
स्मन्दिने अधिका रात्निव्याधिः सा ्राह्मा । साम्ये तु पूरैवेति हेमाद्विरूचिवान् । वस्तु- 
तस्तु प्रतिमासक्रष्णचतुर्दश्यामपि-^सर्वैकामपरदं करष्णचतुदश्यां रिवत्रतम् ।' इत्युपक्रम्य- 
(चतुर्दसाब्दं कर्तव्यं शिवरात्रिव्रतं शुभम् ॥ इति हेमाद्रौ कालोत्तरे शिवरातरशब्द्- 
प्रयोगात् । कोण्डपायिनामयनाथिहोप्रे नैयकाथिहोत्रधमां इव ॒तद्धमग्रा्िः खादेव । अतः 
प्रदोषनिरीथोमयव्याप्यैव निर्णय इति वयं प्रतीमः । अखारम्मो हेमाद्रौ स्कान्दे- 
आदौ मागैदिरे मासि दीपोत्सवदिनेऽपि वा । गृह्ीयान्माधमासे वा द्रादशेवसुपोषयेत् ॥' 
तथा-दीपोत्सवे तथा माषे कृष्णा या तु चतुदशी । द्वादशखपि मासेषु प्रकुयौदिद 

जागरम् ॥ एवं द्वादशवर्ष द्वादशैव तपोधनान् ॥" वरयेदिति शेषः । चतु- 
दश वा विप्रान् आचाय च वृत्ा-कुम्भोपरि न्यसेदेवमुमया सहितं 

रिवम् ॥ सौवर्णैऽप्यथ वा रोपये वषमे संखितं शुभे ॥ इद्यक्तम् । हैमीं मूर्तिं संपूज्य शिर 
चरं वा लिङ्गं प्चामृतसहस्रर्तपत्वारत्तदर्ान्यतरङुम्भेः संसप्य संपूज्य जागरं कृत्वा 
परेदुसिलान्सहसरं शते वा हुता विप्रभ्यो वख्ाणि द्वादश गाश दत्वा आचार्याय धेनु शय्यां 
च दत्वा विप्रान्भोजयेदिति मदनरने उक्तम् ॥ 

उश्यापनविधिः। 

[१ त तनह 

१--एकस्योमया्थेव्वे संयोगप्रथक्त्वन्यायः । 



१६८ निणैयसिन्धौ [ होलिकानिणैयः 

माघामावाखा युगादिः । तदुक्तस्-माधमासे समावास्ाः दति । अन्यस्राग्वत् । 
तथान्योऽपि विरेषो विरष्णप्राणे-माधासिते पचदशी कदाचिदटुयैति योगे यदि वारणेन । 
ऋक्षेण, काटः स परः पिदरणां न ह्यव्पपुण्येनैप ठभ्यतेऽसो ॥' इति ! वारुणं-रातभिषक् । 
इदं च कुम्मादिये ज्ञेयमिति हेमाद्रिः । भारते-“काठे धनिष्ठा यदि नाम॒तस्मिन्थवेच 
मूपाठ तदा पितृभ्यः । दत्तं तिलान्न प्रददाति तृक्षिं वषीुतं तक्छुलजैर्मसुष्यैः ॥' ईति ॥ 

फाल्गनपौर्णभासी होलिका । सा च सायाहव्यापिनी ग्राह्या । "सायाहे होटिकं 
कर्यारपवीक्ले कीडने वाम् ।' इति वचनादिति निर्णया्रते उक्तम् । ज्योतिनिवन्षे 
त॒-्रतिपद्धूतभद्रासु याचिता होकिका दिवा । संवत्सरं च तद्रा पुरं दहति साद्धुतम् ॥ 
प्रदोषव्यापिनी मह्या पौर्णिमा फाल्गुनी सदा । तसां भद्रायुखं दयक्ला पूज्या होरा 
निशामुखे ॥ इति नारदवचनाखदोषव्यापिनीद्यक्तम् । हेमाद्रौ मद्नरन्ने चं 
भविष्ये-अय्यां निसागमे पाथ संरक्ष्याः शिशवो गृहे । गोमयेनोपठिपिे च सचतुष्के 
गृहाङ्गणे ॥' इत्यादिना तत्रैव तद्विधानाच्च । तेनेयं पूवैविद्धा-श्रावणी दुगैनवमी दुर्वा चेव 
हुताशन । पूषैविद्धैव कर्वैव्या शिषरात्रिषैठर्दिनस् ॥ इति ब्रहयमत्रह्मवैवर्तक्तिश्च । 
दिनद्वये प्रदोषव्याषौ पैव । पूर्वदिने मद्रसस्वात्त्र च दकिकानिषेधात् । तदुक्तं निर्ण- 
याश्रते मदनरले च पुराणखसुचये- भद्रायां दीपिता दोी रष्ूमङ्गं करोति 
वै । नगरसय च नैवेष्ट तस्मात्तां पिर्जयेत् ॥ तथा-भृद्रायां द्वे न कर्तव्ये 
श्रावणी पाल्गुनी तथा । श्रावणी मृपतिं हन्ति ग्रामं दहति फाल्गुनी ॥ तथा-दिना्धा- 
त्परतोऽपि स्यात्फाल्युनी पूर्णिमा यदि । रात्रौ भद्राव्षाने तु होठिका दीप्यते तदा ॥' 
इति । यदा तु पूवैदिने चतुददैश्ी प्रदोषव्यापिनी परदिने च क्षयवशात्सायाह्ासागेव 
पूर्णिमा समाप्यते, तदा पू्ैदिने संपूर्णरात्रो भद्रासखात्तत्र च तत्निषेधात्परेऽहनि प्रतिपयेव 
कुयीत् । (साधैयामत्रये वा खाह्ितीयदिवसे यदा । प्रतिपद्र्धमाना तुतदा सा दिका 
समृता ॥' इति भविष्यवचनादिति निर्णयासतकारः । मदनरलेऽप्येवम् । यत्त- 
“वौ वद्वि पर्टिजेत्" इति भविष्यं । वहो होठिकायां वद्धिं प्रतिपदं वजयेदिलर्थः । 
तदुक्तमभिन्नविषयमिति तत्रैवोक्तम् । अन्ये तु तसां भद्रायुखं लयक्त्वेदर्थः । ग्रदोषव्या- 
पिनी चेत्याघदा पूर्वदिने तदा । भद्रामुखं वैयिवा होलिकायाः प्रदीपनम् ॥› इति 

८८ 

न।(रदवचनात् । निशागमे प्रपूज्येत हदोठिका स्वेदा बुधैः । न दिवा पूजयेत् दण्डां 

१-- बाह्ये -" फाद्गुनसयापरे पक्षे कुम्भस्य दिवसाधिपे । जीवे धनुषि योगे च शोभने रविवासरे ॥ 

युष्यक्ष यदि संपूणा गोचिन्दद्वादश्षी मता ॥' तिथितच्वे-“फाद्गुने शुद्छपक्षस्य पुष्यक्ं द्वादशी यदि । 
गोविन्दद्वादक्षी नाम महापात्तकनादिनी ॥ गोचिन्दद्वादश्शीं भराप्य गच्छेच्छ्री पुरुषोत्तमम् । विनायासेन 
राजेन्दर सक्तः सायुज्यमाभुयात् ॥* अन्न श्रीगोविन्दं संपूज्योपवासं कयत् । “उपोष्य च जगन्नाथं नमे- 

च्छरीपुरुषोत्तमम् ।' दव्युक्तेः । गङ्गाल्ाने मन्नः पाञ्चे-“मदहापातकसंन्ञानि यानि पापानि सन्ति मे । गोवि- 

न्दद्वाद्शीं प्राप्य तानि मे हर जाह्वबि ॥› द्दयप्यन्यत्र विशेषः । 



होछिकानि्णैयः ] द्वितीयः परिच्छेदः । १६९. 

पूजिता दुःखदा भवेत् ॥* इति दिवोदासीथे वचनात् ! 'यामबरयोध्वयुक्ता चेखतिपतत 
भवेत्तिथिः ! भद्रायुखं परियिज्य कार्यां होटा मनीषिभिः । इति विद्याविनोदेऽभि- 
धानाच भद्रायुखं विहाय पूर्वदिन एव कार्येयाहुः । भद्रामुखं तु-नाञ्यस्तु पच्च वदनं 
गलकस्तथेकाः इति रल्लमारो क्तः ज्ञेयम् । शिष्टाचारोऽप्येवमेव । 

अत्र चेचन्द्र्रहणं तदा ततोऽवदिशि मद्रावज्यपोणमासयां दोकिकादीपनम् । अथ 
परेऽहि ्रस्तोदयस्तदा पूर्वदिने भद्रावज रात्रो चतुथयामे विष्िपुच्छे वा होलिका कायौ । 
ग्रहोत्तरं प्रतिपत्सतवात्तसपूवं॑ च दिवा होटानिषेधादिति दिबोदासचन्द्रभकारते । 

क क, 

वस्तुतस्तु प्रदिने प्रदोषे पौणमासीसचे कर्मकारुस्पश चतुथंयामादिगोणकास्य्रहणे मानाभा- 
वाद्धद्रामावाचच रहणकार एव होल कार्या । न च (सवेषामेव वणौनां सूतकं राहृदर्ने । 
खाता कमीणि कुर्वीति शृतमन्नं विवर्जयेत् \ इति निषेधात् कथं सूतके हठेति वाच्यम् । 
तस्योत्तरार्रेषत्वात् । पूजामच्रस्तु-'असृक्पाभयसं्रसवैः कृता वं हरि बाणङ्डिः । अत- 
स्त्वां पूजयिष्यामि मूते भूतिपदा व ॥" इति ८ यत्तं वातिककारर्दोलिका आचारमापे 
त्युक्तम् । तच हेमाग्या्युदाहृतमविष्यवचनान्यसिद्धानि कृतखाचिन्ता ज्ञेया । आर्यधिकर्- 
णवत् । ) हता्चनी मलमासे न भवति । इयं मन्वादिरपि । सा तु पैवीक्िकी शरह्या । 
मलमासे सति मन्वादिश्राद्धं मासद्ये कार्थमिल्युक्तं पाक् । क्रलयचिन्तामणौ ब्राद्ये- 
नरो दोलागतं श्य गोविन्दं पुरषोत्तमम् । फाल्गुन्यां संयतो भूत्वा गोविन्दसख पुरं 
व्रजेत् ॥' 

१--मद्रामुखपुच्छरुक्चणं चोक्त धर्मसिन्धो-पूर्णिमायां भद्रायास्तृतीयपादान्ते घटीन्रयं पुच्छ, चतुथै- 
पादायघरीपञ्चकं सुखं । तथा च मभ्यममानेन षष्टिवदीमितायां पूर्णिमाम्रदच्युत्तरं सार्धैकोन्विशतिघरि- 
कोत्तरं घरीत्रय पुच्छं, साधैद्रा्विशतिषघरिकोष्तरं घटीपंचकं सुखं । तिथेश्चतुःषष्टिघरीमितवत्वे वूर्णिमाया 
एकरविशतिघटिकोत्तरं पुच्छं, चतुर्विंदतिघटिकोन्तरं सुखं । एवं तिथेमौनान्तरेऽप्युद्यम् । २--अन्र धर्मसिन्धो 
त॒ पूर्वं संकस्पादुक्त्वा डष्काणां काष्ठानां गोमयपिण्डानां च राक्ष इत्वा वद्धिना अरदीप्य तत्र मन्नस्तु 
'असख्ाभिर्भयसंत्रसेः छता स्वं होछिके यतः । अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूतिश्रदा भव ` इल्युक्तः । 
वन्न पूर्वार्धं भेदददौनान्मञ्नस्य सदल्यता संदिग्धा भवति । परं तत्र सल्याखलयनिणये सर्वथा सुधिय एव 
प्रभवः । अन्योऽपि पूजोत्तरं विरोषस्तत्रोक्तः । यथा-^तमभ्रिं जिः परिक्रम्य गायन्तु च हसन्तु च ! जच्पन्तु 
सखेच्छया रोका निःरङ्का यस्य यन्मतम् 1 ज्योतिर्निबन्धे-"पञ्चमीग्रसुखास्तासु तिथयोऽनन्तयुण्यद्ाः । 
ददा स्युः शोभनास्तासु काष्ठसेयं बिधीयते ॥ चाण्डार्सूतिकागेहाच्छिद्धहारितवहिना । प्राप्षायां पूणिमायां 
तु कुर्यात्तत्काष्टदीपनम् ॥ आमाद्वहिश्च मध्ये वा तूर्यनादसमन्वितः । स्ात्वा राजा छुचिभूवा स्वसिवाचन- 
तत्परः ॥ द्वा दानानि भूरीणि दीपयेद्धोकिकाचितिम् । ततोऽभ्युक्ष्य चितिं सर्वा साज्येन पयसा सुधीः । 
नारिकेखानि देयानि बीजपूरफखानि च । गीतवाचेस्तथा श्रये रच्निः सा नीयते जनेः ¶॥ तसरभ्रित्रिः 
परिक्रम्य राब्देलिङ्गभगाङ्कितेः ॥ तेन राब्देन सा पापा राक्षसी वृ्तिमा्ुयात् ॥° इति 1 दोडिकादिन, 
करिसंजकं तदुत्तरदिनं च शुभे वर्ज्यम् 1 'लोिकामहणमाब्ुकायनं ब्रेतदाह दिवसोऽन्र पञ्चमः । तत्परं च 

करिसंज्कं दिनं वारजेतं सकलरूक्मसूभयम् ॥* इति वचनादिल्यपि लिरोषस्त्रैव । ३--भत्रायं धञुश्विद्वा 
न्तर्ब्॑ती भागः क भ इति गम्यते । 

बर् (.. @ 



१७० निणैयसिन्धी [ आभ्रकुमपरारनम् 

चैतरकरष्णम्रतिपदि वसन्तोत्सवः । सा चोदयिकी ग्राह्या । श्रवृत्ते मधुमासे तु 
प्रतिषद्यदिते रवौ । इति भविष्योक्तः । दिनद्रये तथात्वे पूव । वत्सरादौ वसन्तादौ 
बकिराज्ये तथेव च । पूैविद्धैव कव्या प्रतिपत्सर्वदा बुधः ॥` इति चद्धवसिष्वचनात् । 
अत्र विरेषो हेमाद्रौ भविष्ये-चैत्रे मासि महाबाहो पुण्ये तु प्रतिपदिने । यस्तत्र 
श्वपचं स्पृष्ट स्लानं कर्यान्नरोत्तमः ॥ न तस्य दुसिं किंचिन्नाघयो व्याधयो नृप ॥` इति । 
तथा-श्रवृत्ते मधुमासे त॒ प्रतिपद्युदिते रवौ । कृत्वा चावद्यकार्याणि सेतप्यं पितृदेवताः ॥ 
वन्दयेद्धोरिकामूमिं सर्व॑दुःखोपशशान्तये 1)" मच्रश्च-“वन्दितासि सुरेन्द्रेण बह्मणा शेकरेण 

आश्रङखम. च । अतस्त्वं पाहि नो देवि भूते भूतिप्रदा भव ।* इति । अत्र चूतङ्कसुम- 
भाश्लनविधिः ¦ प्राश्चनसुक्तं तत्रैव पुराणसस्चये-ृत्ते तुषारसमये सितपच्वद स्यां प्रात- 

वसन्तसमये समपण्थिते च 1 संग्रारय चूतक्ुसुमं सद चन्दनेन सद्यं हि पार्थे पुरुषोऽथ 
समाः सुखी स्यात् ।॥` मच्रस्तु-“चूतमम्यं वसन्तस्य माकन्दं कुसुमं तव । सचन्दनं 
पिबाम्यद्य सर्वकामार्थसिद्धये ॥ इति ॥ 

चेत्रामावास्ा मन्वादिः । सा चापराह्नव्यापिनी ्रा्या 1 कृष्णपक्षस्त्वात् ॥ 

इति फाल्गुनमासः समाप्तः ॥ 

रि (१ 

एवं निरूपितमिदं गहनं तु कारतत््ं विचार्य वचनैश्च नयश्च सम्यक् । 
तदोषदृष्टिमिपदाय विवेचनीयं विद्द्धिरि्यविरतं प्रणतोऽस्मि तेषु ॥ १॥ 

मया सद्ाऽसद्रा यदिह. गदितं मन्दमतिना किमेतच्छक्यं वाध्यवसितुमपि खल्पमतिना । 
तदेवं यक्िचिद्धदितमिह विख्यातमदहिमा प्रतापोऽयं सर्वो विकसति तु पित्रोश्वरणयोः ॥ २॥ 

यो भाटतच्रगहनाणेवकणेधारः साखान्तरेषु निखिदेष्वपि मर्ममेत्ता । 

योऽत्र श्रमः किरु कृतः कमलाकरेण प्रीतोऽस॒नास्त सक्ती बुधरमक्रष्णः ॥ ३॥ 

इति श्रीमन्नासयणमटहसूरिसूचुरामङृष्णभटसखुतदिन-* 

करभट्वाचुजभटकमटाकरकृते निणयसिन्धो 
संवत्सररकृत्यनिरूपणं नाम दितीयः 

परिच्छेदः समाप्तः ॥ 



॥ श्रीः |] 
~ € (५ क 

निणयसिन्धो 
तृतीयपरिच्छेदस्य पूवोरधैम् । 

अथ प्रकीर्णकनिर्णयः ॥ श्रीरामकृष्णतनयः कमराकरसंक्लितः । निरूप्य तिथि- 
करयं त॒ प्रकीर्णं वक्तुसुद्यतः ॥ १ ॥ तत्रादौ संस्कररेषु गर्भाधानम् । तत्र प्रथमरजोदरीने 
दष्टमासम्रहणसंक्रमादिफटं, ततर शन्यादि च पितृकृतप्रयोगदीपिकायां भट्कतप्रयोगरले 
ज्ञेयम् । किंचित्तूच्यते । भदनरन्ने नारदः-अमार्किष्टमीषष्ठद्ादसचीप्रतिपत्खपि । 
परिवस्य तु पूर्वां व्यतीपाते च वैधृतौ । संध्यासूप्वे विष्टयामञ्ुभ प्रथमातवम् । रोमी 
पतिव्रता दुःखी पुत्रिणी मोगमागिनी ॥ प्रतिव्रता माग सूर्यवारादिषु कमात् । वैधव्यं 
सुतखाभश्च मत्र सघ्चुविवथनम् । मित्रखाभः शचुधृद्धिः कुरद्धिवेन्धुनादनम्। मरणे वंरावृद्धिश्च 
निराहारः रक्षयः ॥ तेजश्च सुतनारश्च कुखदानिस्िथिक्रमात् ।॥' गगेः- सुभगा चेव 
दुःशीला वन्ध्या पुत्रसमन्विता । धर्मयुक्ता बतश्ची च प्रसंतानमोदिनी ॥ सुपुत्रा चैव दुपपत्र 
पितृवेरमरता सदा ! दीना प्रजावती चेव पुत्राठ्या चित्रकारिणी । साध्वी पतिप्रिया निलयं 
सुपुत्रा कष्टचारिणी । सखकर्मनिरता दिखा पुण्यपुत्रादिसंयुता ॥ निलयं धनचयासक्ता पुत्र- 
धान्यसमन्विता । मूखौ चाज्ञा पुण्यवती दसक्षौदेः कमाक्फटम् ॥* नारदः+-'कुरीर- 
वृषचापान्यसूयुक्घन्यातुखाघयः । राशयः शुभदा ज्ञेया नारीणां अ्रथमातैवे ।' गगेः- 
सुभगा शेतवसख्ा स्यादृठवख्ा पतिव्रता । क्षोमवच्ला क्षितीशा स्यान्नववस्रा सुखान्विता । 
दुर्भगा जीर्णवस्ला सखाद्रोगिणी रक्तवाससा । नीसम्बरधरा नारी पुष्पिता विधवा ततः । 
वख स्युरविंषमा रक्तनिन्दवः पुत्रमाश्यात् । समाशेकन्यकाशेति फठं स्यास्रथमा्तवेः ॥" 

अथ खीसंसर्गवजनमाह वसिष्ठः-श्रमूतदोषं यदि दश्यते तद्युष्पं॑तदा 
रान्तिककरम कार्यम् । विवर्जयेदेव तदेकय्यां यावद्रजोद्थनयुत्तमेऽदहि ॥ ज्योतिर्निवन्े 
वसिष्ठः-'आदतौ पोवशुको्जमधुदुचिनभरस्याश्वयुक्पापवारया रिक्तामाकोष्एपष्ठवः पितृ- 
प्रसदने रात्रिसंध्यापराक्ञे । मिश्नोग्रा मूरूतीक्ष्णं विवरमनरुणास्पाधिकास्ं मराष्टोस्ातः 
पापं ठ्ं न सदरुणजरन्नीठचितराम्बरं च ॥ आयतौ दुर्भगा नारी विष्कम्भे चेद्रज- 

१--^तुखाधराः' इति स्वन्यत्न पाठः । ₹-देवरातः-.संमाजैनीकाष्टवृणाचिद्यपौच् हस्ते दधाना र्या 
तद्म खात् । तल्पोपभोगे तपसि स्थिता चेदृष्टं रजो भाग्यवती तदा खावः ॥ स्तिरले-छुभं चैव तु 
पूबह्नि, मध्या मध्यमम फरुम् । अपराह्न तु वैधव्य, पूर्वरात्रे खभ मवेव् ॥ मध्यरात्रे मध्यम स्यात्पररात्रे 
सुभार्विता, इति । प्रथमे रजसि सर्वमिदमिति संस्कारमयृखे । ३--“°स्याः युङ् लपि पाठः कविष् ¦ 
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खसा । वन्ध्या चैवातिगण्डे च, रटे शरुवती मवेत् ॥ गण्डे तु पुश्चटी नारी, व्याघाते 
चात्मघातिनी । वन्रे च खैरिणी प्रोक्ता, पाते च पतिघातिनी ॥ परिषि मृतवन्ध्या च, 
वैधृतौ पतिमारिणी । रेषाः शुभावहा योगा यथानामफरम्रदाः ।)" 

चान्तिमा प्रथोगपारिजति रौनकः-सतेवानां त॒ नारीणां शान्ति 
वक्ष्यामि दौनकः । पज्मेऽह्वि चतुर्थे वा मरहयज्ञपुरःसरम् ॥ तस्मिन्नहनि कर्वव्य ऋतुहोमो 
विधानतः । आचार्य वरयेतमाज्ञो सुवनेशवरितुष्टये ॥ होमार्थ च जपाथं च वरयेदलिजो बहून् । 
यजमानो द्विजः साधं शान्तिहोमं समाचरेत् ॥ गरदादीशानदिग्मागे देवतापूजनाय च । द्रोण- 
प्माणधान्येन व्रीहिरारित्रयं भवेत् । कुम्भ्रयं न्यसेद्रारो तन्तुवस्ञादिवेषटितम् ॥ पूरये्ती- 
थसष्टठिः प्रतिकुम्मं प्रथक्पूथक् । सूक्तेनाथ नवर्चन प्रसुव आप इथ । ऋचा याः प्रवत- 
सदरद्ायन्या च ततः कमात् ॥ मध्यङुम्भे क्षिपेद्धान्यमोषधानि च हेम च । ततश्च 
पश्चरलानि गन्धपुष्पाक्षतादिकान् । ओषधानि च वक्ष्यन्ते स॒निभिः शान्तिकारणात् । उदु- 
म्बरः कुशो दर्वा राजीववटनित्वकाः ॥ विष्णुक्रन्ताथ तुठ्सी बरहिषं शङ्कपुष्पिका । 
रातावर्यश्चगन्धा च निदण्डी सर्षपद्रयम् ॥ अपामागैः पलाशश्च पनसो जीवकस्तथा । 
प्रियज्गवश्च गोधूमा व्रीहयोऽश्वस्य एव च ॥ क्षीरं दधि च सर्पिश्च पद्मपत्रं तथोखरम् । 
कुरण्टकन्रयं गुञ्जा वचाभद्रकसुस्तकाः ॥ दवातरिंशदौषधानीह यथासंभवमाहरेत् । मृत्तिका 
श्रोषधादीनि तन्मव्रेण क्षिपेकमात् ॥ ऊुम्भोपरि न्यसेखघ्रं क्यं शरद्रेणुताभ्रजम् । सुव- 
नश्वरी न्यसेततत्र इन्द्राणीं च पुरंदरम् ॥ जपेद्ायत्रिमाहोमनच्छीसूक्तं च जपेत्ततः । स्प्शन्वे 
दक्षिणं कुम्भं ऋलिगेको जपेदथ ॥ चत्वारि रुद्रसूक्तानि चतुर्मत्रोत्तराणि च । सर्पश्च 
कुम्भं श्रीरुद्रं रु्रसंख्यया ॥ शन्न इन्द्राीसक्तं च तत्रैव संस्फशञ्जपेत् । इुम्भस्य पश्चिमे 
देशे शान्तिहोमं समाचरेत् ॥ द्वीभिसिरगोधूमैः पायसेन धृतेन च । तिसभिश्चैव दृवी- 
भिका चाहुतिभवेत् ॥ अषटोत्तरसदसं वा शतमष्टोत्तरं त॒॒वा । गायत्येव तु होतव्यं 
हविर चतुष्टयम् ॥ ततः खिषटक्रते हता समुद्रादुमिंसक्ततः । संततामाज्यधारां तां 
पृणीहुतिमथाचरेत् ॥ अथाऽमिषेकं दुर्वी प्रतिुम्भथितोदकेः । आपोदषठेति नवभिः 
सक्तेन च ततः प्रम् ॥ इन्द्रो अङ्क तृचेनैव पावमानैः क्रमेण तु । उभयं शृणवचनः 
खस्तिदाषिश एकया ॥ त्यम्बकेन मत्रेण जातवेदस एकया । ससुद्रव्यष्ठा इलयादि त्रायन्तां 
च् तरिभिः कमात् ॥ इमा आपस्तृचेनैव देवस्य तेति मन्रतः । मत्रेणाथ तमीशानं त्वमग 
द्र इथ ॥ तसुष्टुदीति मत्रेण सुवन पितरं तथा । यते स्रेति मृब्रेण शिवसंकल्प- 
गोमयानि णण णि ००००।००।०० 

¶--प्रथमदिननिणैयस्तु पारिजाते चतुर्विंशतिमते--'ूर्वाशयोस्तु रात्रो चचेजनने भरणं रजः । दष्टं 

पर्वदिनादिस्वं तृतीये तूत्तरेऽहनि ॥ के चिदेवोदिते सूर्य जननं मरण तथा । रजो वा दश्यते स्रीणां यखा- 
हस्तस्य शार्वरी ॥ अपरे त्वधैरान्नाप्ाङ््रतौ रजसि सूतके । पूर्वमेव दिनं भाहुरुध्व चेदुत्तरेऽहति ॥› इति। 
भन्न देशाचारतपे भ्यवस्था ॥ 
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मच्रतः ॥ इन्द्र ता वषभ प्वमत्रेश्ैवाभिषेचयेत् । धेल पयसिनीं दयादाचायीय च 
भूषणैः ॥ सदक्षिणमनडवाहं प्रदचयादुद्रजापिने । महारसानि प्रजप्याथ ब्राह्मणान्मोजये- 
ततः ॥" इति । नारद;- "त्र शानि ्रबर्वीति ध्रतदवीतिलाक्षतैः । पयेकाष्टदातं चैवं 
गायन्या जुहुयात्ततः ॥ सखर्णगोमूतिखान्दबात्सवेदोषापलुत्तये ॥ प्रकारान्तरं मदनरल्न 
ज्ञेयम् । विस्तरभयान्नोच्यते । ् रहणे रजोदर्शने तु जातकर्मप्रस्तावे सान्ति वक्ष्यामः ॥ 

अथ प्रथमर्तौ विरोषः स्छतिचन्दिकायाम्-श्रथमतो तु पुष्पिण्याः पृतिपुत्रवतीः 
खयः 1 अक्षतेरासनं करता तसिस्तामुपवेशयेत् ॥ हण्दरिगन्धयुष्पादि दधसताम्बूलवं 
सनम् । दीपर्नीराजनं कु्यात्सदीपे वासयेद्रहे । ख्वणापूपसुदरादि दयात्ताभ्यः खरक्तितः ॥ 
इतिं । दितीयाचतुषु तन्नियममाह पारिजाते दक्षः-'अञ्ञनाभ्यञ्जने सानं प्रवासं दन्त- 
धावनम् । न कुयौत्सातैवा नारी ग्रहाणामीक्षणं तथा ॥ अचिरपि- वर्जयेन्मधु मांसं च 
पत्रे ख्व च भोजनम् । गन्धमाल्ये दिवाखापं ताम्बूढं चासखरोधनम् ॥ दग्धे शरवे 
सुञ्जीत पेयं चाज्ञलिना पिवत् ॥ मदनरल्ने हारीतः-^रजःग्राप्तावधः शयीत भूम, 
कार्ष्णायसे पाणौ मृन्मये वाश्चीयात्ः इति । षिष्णुधरम-'आहारं गोरसानां च पुष्पा- 
ठकारधारणम् । अज्ञनं कङड्कतं गन्धान्यीटराय्याधिरोदणम् ॥ अभिसंस्प्चन चैव वर्जयेत्सा 
दिनत्रयम् ।॥7 इति । तथा प्रथमर्तः पूर्वं शखीगमनं न कार्यम् । श्राग्रजोदर्नासीं 
नेयादतरा पतलधः । व्यर्थीकरेण शक्रस ब्रह्यददयामवाघ्यात् ।॥" इति तच्रेवाश्वखा- 
यनोक्ते; । एतत्त दरवषीलाग्ेयम् । प्रथमतो गमने गौतमेन विरेषो दरितः- 
“गौरीमपि च र्थं गच्छेलयुरुष आकुठः । अन्यथा वीर्येपातो हि सदसङ्कठपातकः; ॥' 
अन्यथापि तदिच्छया भवतीति विज्ञानेश्वरः । तत्र॒ ऋतौ गमनमाह याज्ञवस्क्यः- 
'पोडशरतर्निशाः सीणां तस्मिन्युग्मासु संविरेत् ॥ इति । अनृतावप्याह गौतमः- 
ऋतावुपेयात्सर्वत्र वा प्रतिषिद्धवर्जम्' इति । मजुः-“ऋतुः खामाविकः श्ीणां रात्रयः 
पोडश स्पृताः ! तासामाचयाश्चतसस्तु निन्दितैकादशी तथा ॥ त्रयोदशी च शेषाः स्युः 
प्रसा दश्च रात्रयः ॥ मदनरल्ञे देवलः-तस्माघरिरा्रं चाण्डाटीं पुषितां पिज 
येत् । इति । 

तत्र तिथ्यादीनाह श्रीधरः-शष्ठयष्टमीं पञ्चदशीं चतुर्थी चतुदशीमप्युभयत्र हिला । 
शेषाः शुभाः स्युसिथयो निषेके वाराः शशाङ्का्यसितेन्दुजानाम् ॥' उभयत्रपक्षद्रये । आर्यो 
गुरः, सितः=शुकः, इन्दुजो-डधः । 'विष्णुप्रजेशरविमित्रसमीरपो्णमूरोत्तरावरुणमानि 
निषेककार्ये । पूज्यानि पुष्पवसुसीतकराधिचित्रादियाश्च मध्यमफला, विफठाः स्युरन्ये ॥॥ 
विष्णवादिदैवलयनक्षतराण्यक्तानि रन्रमाटायाम्-भेशा दस्तयमाभिधातृशसिनः शर्वो 

१--“खीघिणी जरां तु समुखं नेव दश्ैयेत् । खवाक्यं श्रावयेन्नापि याचत्खाता न छ्यति ५ सुजाता 
भवनदनमीक्चेजनाल्यस्य कखन्िद् । अथवा मनसि ध्यात्ना पतिं भानुं बिलोकमेत् #' इति वचनात् । 
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ऽदितिवाक्पतिः कद्रजञाः पितरो भगोऽयेमरवी त्वष्राहयो मारतः । शकरा तथ मित्र इन्द्र 
निरती तोयं च विश्वे विधिर्गोविन्यो वसबोऽम्बुपाजचरणाहिर्वध्यपषाभिधाः ।॥' उत्तराराब्दे- 
नोत्तरा्रयम् । अत्र मूरुख पूल्यत्वसुक्तम् । याक्ञवस्क्येन तु-“एवं गच्छन् स्यं क्षामां 
मघां मूं च वर्जयेत् ।' इत्युक्तम् । तेन पू्त्र मूटं चिन्म् । 

अत्र “समासु पुत्राः, विषमासु कन्याः" इति ज्ञेयम् । युगमासु पुत्रा जायन्ते क्ियोऽयुग्मासु 
रात्रिषु । इति हेम्नो चाह्कलोक्तेः । तत्रप्युत्रोत्तराः प्रशस्ताः । तदाहदापस्तम्बः 
तत्रापयु्तरोत्तरः प्रस्ताः' इति । तत्रैव व्यासः-त्रो चतु्यां पत्रः स्यादत्पायुधैनव- 
जितः । पञ्चम्यां पुत्रिणी नारी, षष्ठयां पुत्रस्तु मध्यमः ॥ सप्तम्यामप्रजा योषिदष्टम्यामीश्वरः 
पुमान् ! नवम्यां सुभगा नारी, दशम्यां प्रवरः सुतः ॥ एकाददयामधम खी, हादस्यां पुरषो 
तमः । चरयोदश्यां सुता पपा वणंसंकरकारिणी ॥ धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च आत्मवेदी घ्ड्रतः 
प्रजायते चतुदैर्यां, प्चदर्यां पतिव्रता ॥ आश्चयः सर्वभूतानां षोडदयां जायते पुमान् ॥ 
इति । अत्र चतु्थदिननिषधेऽपि-“खतां चतुर्थदिवसे रात्रौ गच्छेदिचक्षणः । इति महा- 
भारतोक्तेः, "चतुर्थेऽहनि सरातायां युग्मासु वा गमं संदधाति, इति ारीतोक्तैर्विकल्पो 
ज्ञेयः ! तत्रापि-“खामे श्जखलायास्तु चतुर्थेऽहनि शस्यते । गम्या निवृत्ते रजसि नानिवत्ते 
कथचन ।' इलापस्तम्बोक्तेव्यवखा ज्ञेया । 

अत्र सर्वासु युग्मासु गमनमावद्यकम् । युग्माखिति बहुवचननिर्देशादिति विज्ञाने- 
श्वरः । तचैकसयां रात्रौ सकृदेव कार्यम् । सुख इन्दो सकरद रक्षण्यं जनयेत्युमान् ।' इति 
याज्ञवल्क्योक्तेः । इदं चतौ गमनमन्यकारे प्रतिबन्धादिना गमनासंमवे श्रादधेकादस्या- 
दावपि कार्यम् । त्रह्मचार्येव पवोण्या्ाश्चतसखरश्च वजेयेत्ः इति यान्ञवल्क्योक्तेः ! 
व्याख्यातं चेदं मिताक्षरायाम्-यत्र श्राद्धादौ ब्रह्मचयं विहितं तत्राप्युतौ गच्छतो न 
ब्रह्मचर्यस्खटनदोषः' इति । पवौणीति बहुतेनाष्टमीचतुरदैश्योर्थहणमिति च । मदनरने- 
ऽप्येवम् । यत्तु हेमाद्र' शिवरदहस्ये-दिवा जन्मदिने चैव न इ्यान्मेथुने चती । श्राद्धं 
दत्वा च भुक्त्वा च भरेयोर्थी न च पव॑ ॥ इति, तदनुतुविषयम् । श्रह्यचार्येवं भवति 

१--श्षामां रष्वांहारादिना इन्चामिलयथंः । अत्त एव बहस्पतिः खीपएुंतयोराहारविरोषं निमित्तमाद- 
शच्याः श्ुक्रधिके खी खास्पुमानर् पुंसोऽधिके भवेत् । तसाच्छुक्रनिवर्छ्थं सिग्घं भक्ष्यं च भक्षयेत् ॥ रुव्वा- 
हारं खियं कुयौदे्ं संजनयेस्सुतम् ॥* इति । २-भ्यद्ा युग्मायामपि रात्रो दोणिताधिक्यं तदा ख्येव भवति 
पुरुषाङ़्तिः । अयुग्मायामपि शुक्राधिक्ये पुमानेव ख्याङृतिः । कारुस निमित्तत्वात् । शक्रो णित्तयोश्वोपा- 
दानकारणत्वेन भ्राबल्यात्। तसखा्षामा करैग्या' इति मिताक्षरायाम् । ३-अत्र (प्रभासखण्डे मरीचिः 
द्धा मतश्वतुर्थऽद्धि जानेन खी रजस्वला । दैवे कर्मणि पिन्ये च पञ्चमेऽहनि सुश्यति ॥ ̀ भ्रोतकर्ममध्ये 
रजसा चेत्तत्र चतु्थदिनेऽप्यधिकारः । *अथ यदा त्रिरात्रिणी खाद्थेनासुपहूयेतः इलयापस्तम्बसूत्रात् । 
श्चतुर्थेऽहनि गोमूत्रभिश्राभिरद्धिः खाता वासोयोक्रजाखानि मन्रेधौरयेत' इति सोमेऽप्युक्तम् । एवं सर्वत्र 
श्रोतक्मणीति धूखामिशरमाषडारदयः.। >) इयान्विरोषः क्रचित्युस्तके । 
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यर तत्राश्रमे वसम् ॥ इति मनक्तः । दशरो तु न भवलयेव, पर्वणां प्दस्त्वात् । 
माधवीये तु ऋतुकाठं नियुक्तो वा नैव गच्छेत्किं कचित् । तत्र गच्छन्समाभरोति ह्यनि- 
फलमेव तु ॥' इति चृद्धमनक्तेः । श्राद्धे बरह्मचर्यं नियतमिल्युक्तम्। प्रथ्वीचन्द्रोदयेऽप्य- 
वम् । एतत्सति संभवे ज्ञेयम् । अनेकमार्यसर्तुयोगपये हेमाद्रौ कड्यपः-योगपये तु 
तीनां विवादक्रमसो चजेत् । रक्षणार्थमयपुत्रां वा म्रहणक्रमरोऽपि वा ॥' इति । ग्रहणम् 
ऋतुग्रहणम् । ऋग्विधाने-'विष्णर्योनिं जपेत्सूक्तं योनिं स्पृष्ट तिमित्र॑ती । गमीधानं 
ततः कु्यात्सुपुत्रो जायते श्ुवम् ॥" 

अगमने दोषमाह परारारः-ऋतुखातां तु यो भाया संनिधौ नोपगच्छति । घोरायां भ्रण- 
हायां पच्यते नात्र संशयः ॥ अस्यापवादमाह मद नरे व्यासः-“व्याधितो बन्धनो 
वा प्रवासेष्वथ पेसु । ऋतुकारेऽपि नारीणां भ्रणहया प्रमुच्यते ॥ वृद्धां वन््यामसदधृततां 
ग्रतापलयामपुष्पिणीम् । कन्यासु बहुपुत्रां च चजयेन्सुच्यते भयात् ॥' बरद्धा~गतरजस्काम् । 
गमीधानाङ्गहोमाकरणे प्रायधित्तमाद पारिजाते आश्वलायनः-'गमीषानसखाकरणात्तसां 
जातस्तु दुष्यति । अक्ता गां दज द्वा कु्यादुसवनं पतिः ॥' गभीधानं मल्मासगुर 
शुक्रासादावपि कार्यम् । “उत्सवेषु च सर्वेषु सीमन्ते ऋतुजन्मसु । सुरासुरेल्ययोश्वैव मौव्य- 
दोषो न वियते ॥` इति ज्योतिर्मिबन्धे भ्रगृक्तेः । ऋतुगमने परादारः-ऋतो त॒ 
गर्भरङ्कित्वात्लानं मेथुनिनः स्मृतम् । अनृतो तु यदा गच्छेच्छोचं मू्रपुरीषवत् ॥" सीणां तु 
न स्नानम् । 'उभावप्यश्ुची स्यातां दम्पती शयनं गतो । शयनादुल्थिता नारी शुचिः खाद- 
शुचिः पुमान् ॥' इति ब्द्धरातातपोक्तः ॥ 

अत्र कथिद्विरोष उच्यते । ततर रात्रौ रजसि जननादौ च रात्रिं विभागं कृत्वा आ्- 
भाग्ये चेद्पूरवदिनं ग्रा्यं, परतस्तृत्तरदिनमिति मिताक्षरायाम् । यत्त-श्रागधराा- 
स्राग्वा सूर्योदयादपू्वदिनं आह्यम् इत्युक्तं, तत्र देदाचाराद्यवखथा । तथा सप्तदञ्षदिन- 
पयन्तं पुना रजोदरने स्रानमात्रम्, अष्टादशे एकरा, एकोनविंशे द्रयहः, विंशतिम- 
भृति िरत्रमिति तत एव ज्ञेयम् । यत्त-“चतुदंशदिनाद वांगड्ुचितव न विद्यते ॥ इति 
तत्र खानप्रभूतित्वममिग्रतम् । एतच्च यस्या विंर॒तिदिनोत्तरं प्रायशो रजस्तत्रव । यस्ा- 
स्त्ववौक् प्रायो रजस्तत्ोक्तं स्खव्यर्थसारे-श्रयोदसदिनाद्ध्वे प्रायो रजोवतीनामेका- 
दरादिनास्रागश्युचितं नासि । एकादरदिने एकरत्र, दादे द्विरात्र, उ्वं त्रिरात्रम्? 
इति । प्रयोगपारिजातेऽप्येवम् । रोगजे तु तत्रैव विशेषः संग्रहे-^रोगेण यद्रजः 
स्लीणामन्वहं हि प्रवतेते 1 नाशुचिस्तु भवेत्तेन यस्मद्रैकारिकं मतम् ॥ इति । कमाधिकार- 
पगौ नी 

१-- यन्न तन्नाश्रमे वसन्निति वानप्रस्थापेश्चया । तख हि भार्यया सह गमनपक्षे ऋतुगमन प्रसक्तम् । 
न च वनस्थभायौया चःतुनं भवतीति वाच्यम् । "वनं पञ्चाशतो बजेत इति, 'वषैरेकगुणां भायामुद्धहेशनि. 
गुणः पुमान" इत्यादिशाखपयोरोचनया वत्संभवादिति मन्वथसुक्तावरी । २₹--रजोवतीनामशदेखविनेऽपि 
त्रिराज्रमद्युचित्वमिल्युक्तमन्थन्न । 
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स्तु रजोनिव्रत्तावेवं । “साध्वाचारा न तावत्छात्ातापि शी रजखटा । यावस्रवतैमानं हि 
रजो नैव निव्ैते ॥" इति श्राद्धहेमाद्रौ शाङ्कोक्ते; । तत्रापि खकाठेऽशुचिरेवेयाह 
ऋष्थश्ङ्ः-'रोगजे वतैमानेऽपि काटे नियाति कारुजम् । तस्मातकारेऽग्रमत्ता खादन्यथा 

रजखङापर- संकरो भवेत् ॥' तथा रजखटाया रजखलान्तरस्पर्योऽकामतः सानम्, कामतं 
स्मरस्चं । उपवासः पञ्चगव्याशने च । असवणीनां त॒ बाह्वण्याः क्षत्रियादिस्परँ कमेण 

क्छार्धपादोनक्ृच्डकृच्छ्रः, क्षत्रियादीनां तु कृच्छरूपाद एव । क्षत्रियादीनां हीनवणीस्प 
त्रिरा्रयुपवासः, वैर्याशुयोः पूया स्पशऽदयोरात्रं द्विरात्रं च । एतच कामतः । अकामतस्तु 
भाक्शुद्धेरनशनम् । थकामत-ाण्डाखादिस्यरेष्वनरानमेव प्रार् शुद्धेः । कामतस्तु प्रथमेऽहि 
व्यः द्वितीये दचदस्तृतीये एकाहः । शस त॒ दह एकादयो वा । भ॒ञ्ञानाया- 
श्राण्डाठादिस्पयो षडात्रम् । उच्छिष्टयोः खं तु कृच्छर इलयादि मिताक्षरायां ज्ञेयम् । 
स्यदयर्थसारे त॒ सर्वैर बारपलयायाः स्प साने कृते भुक्तिः प्चादनरनप्रयाभ्नाय इति ॥ 
ल्ञानविधिं चाह परादारः-“साने नैमित्तिके प्रासे नारी यदि रजखटा । पात्रान्तसि- 
तोयेन सानं छरत्वा बतं चरेत् ॥ सिक्तगात्रा भवेदद्धिः साङ्गोपाङ्गा कथंचन । न वसख्चपीडनं 
कुयौन्नान्यद्वासश्च धारयेत् ॥ 

अथ रजखलासलानम् । देवन्ञवह्भः-त्रह्मानुराधाधिनसौम्यमेषु दस्तानिल- 
खण्डल्वासवेषु । विश्वा्यमरषोत्तरभाद्रभेषु वराज्ञनास्लानविधिः प्रदिष्टः ॥' ज्वरे तुदानाः- 
“उव्राभिभूता या नारी रजसा च परिष्िता । कथं तस्या मवेच्छोचं शुद्धिः सखाकेन कर्मणा ॥ 
चतुर्थेऽहनि समाप स्प्रशेदन्या तु तां खियम् । सा सचेकाऽवगाद्यापः स्ात्वा कात्वा पुनः 
सपेत् ॥ दस्र द्यादशक्रत्वो वा आचामेच पुनः पुनः । अन्ते च वाससां ल्यागस्ततः शुद्धा 
भवेत्त सा ॥' इति 1 इदं चातुरमात्रे ज्ञेयम् । “आतुरे सान उत्पन्ने दस्चकरतवो द्यनातुरः ॥' 
इति परारारोक्तेः । रजसोऽज्ञाने त॒ परादारमाधवीये परजापतिः-अविज्ञाते मठे 
सा च मठवद्रसना यदि । कृतं गेषु दुष्टं खनच्छुद्धिस्स्याखिरा्रतः ॥' देवजानीये कारि- 
कायाम्-“उच्छिष्टा तु द्विजातीनां रजः सची यदि प्यति । उपवासमधोच्छिष्टे उर्ध्वोच्छिषट 
त्य क्षिपेत् ॥' इति । 

अथ पंसयनम् । प्रयोगपारिजाते जातुकण्यः-्वितीये वा तृतीये वा मासि 
पुसवनं भवेत् । व्यक्ते गर्भ भवेत्कार्यं सीमन्तेन सदहाथवां ॥' ब्ृहस्पतिः-^तृतीये मापि 

१--मूत्रपुरीषोत्सर्गोत्तरमङ्तभरक्चालनादिशौचात्ू्वावस्था अधरोच्छि्ट, भोजनोत्तरं सुखप्रक्षारुनादितः 
धाक्तन्यवस्था ऊर्ध्वोच््छिष्टमिति ज्ञेयम् । २--एतस्प्श्टतिसंस्काराणां वेदबिहितस्वमाहाश्रखायनः-“उपनिषदि 
गर्भरस्भनं पुसवनमनवरोभनं चः द्रति । अस्य व्याख्यामाह वृत्तौ नारायणभटः-"गर्भो रम्यते येन 

कर्मणा निषिक्तं वी्य॑ममोघं च भवति तद्भ॑रम्भनम् । युमंछब्धो जायते येन तस्पुसवनम् । पुमास्तु सन् 
येन नावटुप्यते तदनचरोभनम् । वणैविकारो दृष्टग्यः पृषोदरादित्वात् । एतानि कस्यां चिदुपनिषयान्ना- 
तानि । न केवरमेतानि, करं तर्हिं गभाधानादय आत्मन्ञानपर्यन्ता आश्नाताः ।› इति । विशहोषविधिश्च 
तत एवावगन्तच्यः । 
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कर्तव्यं गृष्टरन्यत्र सोभनम् । गृषटेवतुर्थं मासे तु षष्ठे मायथ वाष्टमे ॥' सक्रससूता ग्ट । 
एतेन प्रतिग्भमपि भवतीति ज्ञायते । बह चकारिकापि-“कतां सखदिवरस्तसा यसाः 
पत्युरसंभवः । आवतंत इदं कमं प्रतिगर्भमिति धितिः ॥' जाद्ये-ग्माधानादिसंस्कती 
पतिः शष्ठतमः स्मृतः । अभवे खकुरीनः सखादान्धवो वाञन्यगोत्रजः ॥' मदनरले 
सत्यत्रतः-मृतो देशान्तरगतो भती सी यचसंस्करता । देवरो वा गुरस्ू्वापि वस्यो वापि 
समाचरेत् ॥ हेमाद्रौ यमः-श्रथमे मासि द्वितीये वा यदा युनक्त्रेण चन्द्रमा युक्तः 
स्यात्' इति । वरादः-“हस्तो मूढं श्रवणः युनवसु्रगशिरस्तथा पुष्यः । पुंसंज्ञकेषु कार्ये- 
ष्वेतामि श्युभानि धिष्ण्यानि ॥' अनूराधापि पुंनक्षत्रम् । “अनूराधान् हविषा वर्धयन्तः इति 
श्च॒तेः । ग्गोऽपि-पुन्नामा श्रवणस्तिष्यो हस्तश्रैव पुनवैसुः । अभिनिसोष्ठपाचैव 
अनूराधासथाश्वयुक् ॥' छसिहः-.रिक्तां पव च नवमीं लक्ता पुंसवने शुभाः ॥' 
ज्योति्निंबन्ये वसिष्ठः-भ्ृद्यु् सोरेसनुहानिसिनदोर्मृतप्रजा पुंसवने बुधस्य । काकी 
च वन्ध्या भवतीह शुक्रे श्चीपुत्रसमो रविभोमजीवेः ॥' अनवरोमनसखाप्ययमेव काटः । 
दीपिकायां तु "चतुर्थऽनवटोभनम्' इ्युक्तम् । 

अथ सीमन्तः । हेमाद्रौ चैजवापः-'अथ सीमन्तोन्नयनं चतुर्थं पश्चमे षे च 
इति। वसिष्ठः-'चतुर्थे सप्तमे मासि षष्ठे वाप्यथवष्टमे ।' हेमाद्रौ चङ्कः-गर्भसन्दने 
सीमन्तोन्नयनं, यावद्वा न प्रसवः" । काष्णाजिनिः-गर्भरम्भनमारभ्य यावन्न प्रसव- 
सदा । सीमन्तोज्नयनं ऊुर्याच्छङ्कसखय वचनं यथा ॥ मासश्चात्र सौरः सावनो वा । कार- 
विधाने-"चतुर्थषष्ठाष्टममासमानि सौरेण गर्भ प्रथमे विधेयम् । सीमन्तकरमं द्विनमामिनीनां 
मासेऽष्टमे विष्णुबलिं च कुर्यात् ॥' वसि्टः-“ चतुर्थं सावने मापि षष्ठे वाप्यथवाष्मे ।' 
ञ्योतिर्निंवन्धे नारदः-अरिक्तापर्वदिवसे कुजजीवार्कवासरे ।॥ कारखविधाने- 
“सीमन्ते तिष्यहस्तादितिदसिसमृरपोष्णविध्युत्तराख्याः पक्षच्छिद्रं च रिक्तां पितृतिथिमप- 
हायापराः स्युः प्रसस्ताः ॥ अदितिःनपुनर्वसुः । पक्षच्छिद्र चाह वसिष्ठः-“चतुदंशी 
चतुथं च अष्टमी नवमी तथा । षष्ठी च दादसी चेव पक्षच्छिद्राहयाः स्मृताः ॥ कमादे 
तादु तिथिषु वजनीयाथ्च नाडिकाः । भूताष्षटटमनु १४तखा२५९दश १० रोषस्तु 
रोभनाः ॥' कारनिणेये-'श्ुमसंसे निशानाथे चतुथी च चतुदंरीम् । पोणमासीं 
पररंसन्ति केचित्सीमन्तकर्मणि ॥' बहस्पतिः-पूतेपक्षः शुभः प्रोक्तः कृष्णश्चान्यत्रिकं 
विना। चतुर्दशी चतुर्थीं च शुङ्पक्षे शुभप्रदे ॥ नारदः;-विपरक्षत्रिययोः ङयौदिवा 
सीमन्तकर्मं तत् । वैश्यशूद्रकयोरेतदिवा निश्यपि केचन ॥' वाराः पूर्वक्ता एव । 

एतच सङ्देव कार्यमिति विज्ञनेश्वरः ! "सक्च संस्छरृता नारी सवेगर्भषु संस्कृताः । 
इति देवलोक्तेः। सकृखतिगमं वा कार्यमिति हेमाद्धिः । 'सछचच कृतसंस्कारः 

१---“पिता श्रेष्ठतमः सखतः" इति पाटः । र२--“डखिद्राः ्रक्रोरतिताः* इति प्राठः । 
२३ नि० सिंर 



ए निणेयसिन्धो [ गर्भिणी-ततिधमीः 

सीमन्तेन द्विजक्षियः। यं यं गम प्रसूयन्ते स सर्वः संस्कृतो भवेत् ॥' इति दारीतोक्तेः 
सीभन्तोन्नयनं कर्म॑ न स्लीसंस्कार इष्यते । केचिदभख संस्कारासतिगमं प्रयज्ञे ॥ 

इति हेमाद्रौ विष्णुतचनाच्च । स एव-शी यदकृतसीमन्ता प्रसूयेत कथंचन । गृहीत- 
पत्रा विधिवस्युनःसंस्कारमहंति ॥' सीमन्ते भोजने प्रायधित्तसुक्तं पराशर माधवीये 

सीमन्ते मोजने धौस्येन-श्ह्मोदने च सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । जातकर्म॑नवश्राद्े 
परायशित्तम्। भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत् ॥' ऋऋग्किधाने तु~'अरा इवे अपेन्मचं 

शतवारं न संशयः । सीमन्ते च यदा सङ्क मुच्यते किल्विषात्तदा ॥* इति ॥ 

अथ गधिणीतत्पतिषमाः । वराहः-"सामिषमरनं यल्ाखमदा परिव्ैयेदतः 
प्रभृति । गृद्यकारिका-'अङ्गारभस्माथिकपाखचुह्ीरपौदिकेषूपविरशेन्न नारी । सोट्- 
खठये द्षदादिकि वा यत्रे तुषा न तथोपविष्टा ॥ नो मा्जनीगोमयपिण्डकादो कुर्यान्न 
वारिण्यिवगाहनं सा । अङ्गारमूयया न नसैरिखेद्ध्मां कटिं वयुर्भ्गमथो न कुयीत् ॥ नो 
सुक्तकेरी विवशाथ वा स्यादङ्क न संभ्याव्षरे न रेते ॥ नामङ्गढं वाक्यमुदीरयेत्सा 
रूल्याख्यं वरक्षतठं न यायात् ॥' बिष्णुधमोंत्तरे-कटुतीक्ष्णकषायाणि अव्युष्णर्व- 
णानि च । आयासं च व्यवायं च गर्भिणी वर्जयेत्सदा ॥' देमाद्रौ कौण्डिन्यः- 
“मुण्डनं पिण्डदानं च प्रेतकर्मं च सर्वैशः । न जीवयितृकः कुर्याहर्विणीपतिरेव च ॥' 
मिताक्षरायाम्-“उदन्वतोऽम्भसि सानं नखकेशादिकतनम् । अन्तर्वल्याः पतिः कुर्यान्न 
प्रजा जायते धुवम् ॥ प्रथ्वीचन्द्रोदये गारूडे-'गयायां पिण्डदानसख न कदाचि- 
निराक्रिया ।' भत्र काठे दाप्रययस्मृतेरनिषिद्धकाटयेवापवादो न तु जीवयितृकगर्भिणी- 
पलाशोचादिनिमित्तस्य । निमित्तसंयोगस्य काटसंयोग़देनापवादामावात् । अथिदहो्रवा- 
वज्ीवपरत्वामावात् । अन्यथारोचेऽपि गयायात्रा श्राद्धं च श्यात् । यत्र निमित्तसंयोग- 
स्यपवादो यथाशोचेऽभिदोघ्ादेः, यथा वा जीवयितृकस्यापवादो मातुर्मयान्वष्टकादो तदेव 
भवति, नान्यदिति संक्षेपः 

प्रयोगपारिजाते करटयपः-गर्भिणी ङुललराश्वादिरठहरम्याधिरोदणम् । व्यायामं 

१--कालयायनानां तु ग्भसंस्कारस्वाव् भ्रतिगमैमावतेनीयमिति धमसिधुः । र-स तु मनघ्रो यथा-'“अरा 
इवेदचरमा अहेव प्रप्र जायन्ते अकवा महोभिः । पशः पुत्रा उपमासो रभिष्ठाः खया मला संमिमिश्चुः ॥* 
इति । ( ऋ. सं. अ० ४ अ० ३.) अस्या्थेः-.अरा दवेत् रथशाङ्कव इव अचरमा अनिष्ष्टाः सर्वसमाः 
सहेवोत्यन्नाशवेथैः। अहेव अहानीव । दिवसा यथा सर्वेपि षष्टिवरिकास्मकाः तद्रस्सक्सख्योपेतसक्चगणरूपेण 
समा इयर्थः । अनेन दृष्टान्वद्रयेन वैसादश्याभावः भतिपादिवः । एवसुक्छरक्षणा महोभिसेजोभिः प्रप्र 
जायन्ते प्रकर्षेण प्रादुमैवन्ति। ते चाकवाः अनत्पाः । यद्वा महोभिरित्यस षिरोषणम् । पेमौध्यमिकाया 
वाचो गोरूपाया अन्तरिक्षस्य वा (पुत्राः) पुत्रस्थानीयाः उपमासः भरलेकं समानाः रभिष्ठाः श्रहृष्टवेगाः। 
एवं महानुभावा मरतः खया मला खकीययेवानुमदब्ुद्या संमिमिश्चुः बृट्या सम्यक् सिञ्चन्ति, इति । 
अस्य मन्नस्य मर्देवतात्मकत्वात्तेषामेवासिन्ध्रकरणे दुद्धिकरणसामध्यैमिति गम्यते । 



जातकर्म तृतीयपरिच्छेदस्य पूार्थम् १७९ 

रीध्रगमनं शकटरोदणं यजेत् ॥ शोकं रक्तविमोक्षं च साध्वसं ङुङ्कटासनम् । व्यवसायं 
दिवाखापं रात्र जागरणं जेत् ॥* मदनरल्ञे स्कान्दे-हरिद्रां ङङ्कमं चैव चिन्दरं 
कटं तथा । वृूासकं च ताम्बूटं माङ्गल्याभरणं श्युभम् ॥ केरासंस्कारकबरी करकणैविभू- 
षणम् । मतुरायुष्यमिच्छन्ती वजंयेदवर्भिणी न हि ॥' ब्रृहस्पतिः- चतुर्थं मासि षष्ठे वाप्य- 
मे गर्भिणी यदा । यात्रा निदं विवज्यां स्यादाषाे तु विरषतः ॥` याज्ञवल्क्यः 
'दौहृदस्यप्रदानेन गर्म दोषमवा्चयात् । वैरूप्यं मरणं वापि तस्मात्कायं भियं खियाः ॥ 
दोहृद-गर्भिणीभ्रियम् । तवरैवाश्वलायनः- वपनं मेधुनं तीथं व्जयेदर्भिणीपतिः । श्राद्धं 
च सप्तमान्मासादध्वे नान्यत्र वेदवित् ॥ श्राद्धं-तद्धोजनमिति प्रयोगपारिजातः 
कालबिधाने स॒हूतदीपिकायां च-श्षोरं शवायुगमनं नखक्रन्तनं च युद्धादि वास्तु 
क्रणं स्वतिद्रयानम् । उद्ाहमोपनयनं जटपेश्च गाहमायुश्षयाथेमिति गर्भिणिकापतीनाम् ॥' 
रलसंग्रहे गाखवः-'दहनं वपनं चैव चौरं वे गिरितिहणम् । नाव आरोहणं चैव 
वजैयेदर्भिणीपतिः ।' अन्यत्रापि-श्रव्यक्तगभापतिरन्धियानं मृतस्य वाहं श्षुरकमंसङ्म् । 
तस्यां तु यल्ेन गयादितीथं यागादिकं वास्तुविधिं न कुयात् ॥ प्रव्यक्तगभां वनिता 
भवेन्मासत्रयात्रम् । षण्मासालरतः सूतिनैवमेऽरिष्टवासिनी ॥ 

अथ सूतिकाग्रहपवेदाः। गगः-रोटिण्यैन्दवपौष्णेषु खातीवरुणयोरपि । पुनर्वसौ 
पष्यहस्तधनिष्ठाव्युत्तरासु च ॥ भेत्रे तवरे तथाधिन्यां सूतिकागारवेशनम् ॥' एतच संभवे । 
प्रसूतिसमये काठे सद्य एव प्रवेशयेत् ।' इति वसिष्टोक्तेः । तच नैरलां कार्यम् । 
“वारुण्यां मोजनग्रहं नैशा सूतिकाग्रहम् ।' इति व सिष्टोक्तेः । विष्णुधर्मे-'दशाहं 
सूतिकागारमायुपैश् विशेषतः । बहिना तिन्दुकाठातेः पूर्णकुम्भैः प्रदीपकेः । सुसठेन तथा 
वाखिवि्णकेथित्रितेन च ।' इति ॥ 

अथ जातकमं । पारिजाते बसिष्ठः-श्रुता जातं पिता पुत्रं सचैलं खानमा- 
चरेत् ॥ मनुः-श्राङ्नाभिवर्धनादुंसो जार्तकरमं विधीयते ॥ वर्धनं-छेदनम् । देमाद्रौ 
बेजवापः-'जन्मनोऽनन्तरं कायं जातकर्म यथाविधि । देवादतीतकारं चेदतीते सूतके 
भवेत् ॥' परथ्वीचन्द्रोदये विष्णुधर्मे-'अच्छिन्ननामि कर्तव्यं श्राद्धं वै पुत्रजन्मनि ॥' 
पुत्रपदेन कन्यापि ग्रह्यते । तदाह तत्रैव काष्णाजिनिः-श्रादुरमवे पुत्रपुत्योर््दणे चन्द्र 
सूर्ययोः । स्ालाऽनन्तरमात्मीयान् पिदन् श्राद्धेन तप॑येत् । एतच्च रात्रावपि कार्यम् । 
पुत्रजन्मनि यात्रायां शर्व्यां दत्तमक्षयम् । इति तत्रैव व्यासोक्तेः । वैजवापः 

१--अत्र विदोषमाहाश्चरायनः । यथा-छमारं जातं पुरान्येराकम्भात्सर्पिमैधुनी हिरण्यनिकाषं हिर- 
ण्येन प्राक्रयेत् । पर ते ददामि मधुनो शृतस्य वेदं सिन्ना भसूतं मघोनाम् । आयुष्मान् गु देवताभिः 

बतं जीव शरदो रोके अस्मिन् ॥* इति । 
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जातमाव्रङ्कमारख जातकर्म ॒विधीयते । स्तनप्रा्नतः पूवं नाभिकतनतोऽपि वा ।' एतेन 
नैमित्तिकमपीदं जतेष्ठिवदाशौचान्ते काथैमिति शङ्का परस्ता । “जाति कुमारे पिवरणामामो 
दालुण्यं तदहः ॥ इति हारीतीक्ते । अच श्राद्धमामेन देभ्ना वा कार्थमि्युक्तम् । 
पुथवीचन्द्रोदये आदित्यपुराणे-जातश्राद्धे तु प्कान्नं न दचाद्राद्यणेष्वपि । इति । 
हेमाद्विस्तु-'ुत्रजन्मनि दुर्वाति श्राद्धं हेपैव बुद्धिमान् । न पकेन न चामेन कल्याणान्य- 
भिकामयन् ॥' इति संवतो क्तेदैभैवेलाह । एतच जननाशौच मरणाशौचे च कार्यमियाह 
मिताक्षरायां प्रजापतिः-.आजञोचे तु समुखे पुत्रजन्म यदा भवेत् । कतसाका- 
छिकी शुद्धिः पूररौरोचेन शुद्धयति ॥ केवित्तु-“गृतारोचस् मध्ये तु पुत्रजन्म यद् 
मवेत् । आशोचापगमे कायं जातकर्म यथाविधि ।॥" इति स्परतिसंग्रदोक्तेरारोचान्ते 
कार्यभिदाहुः । स््रलयथंसारेऽपि विकल्प उक्तः-शरदुध्रुवचरक्षिप्रमष्वेषामुदयेषु च । गुरौ 
शुक्रेऽथवा केन्द्रे जातकमं च नाम च ॥° मृद्रादिरक्षणमाह श्री धरः-रोदहिण्युत्तरभं धरं 
गिरिशमूलेन्द्रोरगा दारुणं क्षिप्रं चाधिदिनेशपुष्यमनटनद्रम्री तु साधारणम् । उम पूर्वम- 
धान्तक मृदुगति व्वा्रान्यमेतरं चरं विष्णुखातिशतोटवसखदितयः कुर्युः खसंज्ञाफटम् 
अत्र सर्वत्र जातक्मनामकमीदाबुक्तकाखतिक्रमे नक्षत्रादिकं ज्ञेयम् । ष्देशकालोपधातायेः 
काठातिक्रमणं यदि । अनस्तगेव्येन्दुसिते तर्क्य चोत्तरायणे ।' इति मदनरले नार- 
दोक्ते; । ब्ृहस्पतिरपि-“सुख्यासमे विधिज्ञेन विधिधिन्योऽप्रमादतः । नक्षत्रतिथि- 
छाना विचार्यैवं पुनः पुनः ।॥' सूतके संभ्यादौ विशेषं वक्ष्यामः ॥ 

थ जन्मनि दु्टकालाः । तत्र गण्डान्तो ज्योतिर्निबन्धे नारदः-'पूणी 
नन्दास्ययोसिथ्योः संधिनीडीदयं तथा । गण्डान्तं भृदयुदं जन्मयात्रोदराहवतादिषु ॥ इटीर- 
सिंहयोः कीटचापयोर्मानमेषयोः । गण्डान्तमन्तराठे खयाद्रयिकाधं गतिप्रदम् ॥ सार्पनद्र- 
पोष्णभेष्वन्यषोडदांसा भसंधयः । तदग्रमेष्वा्यपादा भानां गण्डान्तसंज्ञकाः ॥` रल- 
मालटायाम्-पोष्णाधिन्योः सपिपिवरक्षेयोश्च यत्र च्येष्ठामूख्योरन्तराटम् । तद्ण्डान्तं 
स्याच्पुनोडिकं हि यात्राजन्मोद्राहकारेष्वनिष्टम् ।॥* रल्नसंग्रहे नबनीतारिशे- 
(सर्वेषां गण्डजातानां परियागो विधीयते । वजैयेदशनं श्रावं तच्च षाण्मासिकं भवेत् ॥ 
तिथ्यक्षगण्डे पितमातृनासो स्मरे त॒ संधो तनयस नाशः । सर्वेषु नो जीवति हन्ति अन्धू- 
न्जीवन्पुनः स्यादहुवारणाश्वः ॥ अथैषां दानसुत्तरगाग्य-(तिथिगण्डे तनडाहं नक्षत्र 

धेनुरुच्यते । कान उ्प्रगण्डे तु गण्डदोषो विनद्यति ॥ उत्तरे तिरपत्र 
सख्यादपुष्ये गोदानसुच्यते । अजाप्रदानं लाष्रे ख्याद्पूवौषाढे च काश्चनम् ॥ 

उत्तरापुष्यचित्रास पू्ठाषादोद्धवस च । ु र्याच्छानिि प्रयतेन नक्षत्राकरजां बुधः ॥ 

दुश्जन्मनिदानम् । 

जथाशछेषाफलम् । मूर्धाखनेत्रगटकांसयुगं च बाहुहृजालुगुद्यपदमिलयदिदेदभामः। 



मूरुफरम् ] वृतीयपरिच्छेदस्य पूर्वम् । १८१ 

वाणाद्विने्हुतथुक्श्चुतिनागसद्रषण्नन्दपश्वरिरसः क्रमशस्तु नाड्यः ॥ राज्यं पितृक्षयो 
मातुनाशः कामक्रियारतिः । पितृभक्तो बटी खघ्रस्यागी भोगी धनी क्रमात् ॥ 

अथ च्येष्ठाफलम् । बह्यथामदे-्यष्ठादौ जननीमाता द्वितीये जननीपिता । 
तृतीये जननीभ्राता खयं माता चतुथेके ॥ आत्मानं पव्वमे हन्ति षे गोत्क्षयो भवेत् । 
सप्तमे चोभयक्ुरं उयेष्ठभ्रातरमष्टमे ॥ नवमे शवदयुरं हन्ति स्वँ हनि दशांश ॥' इति ॥ 

अथ मरूलफलटम् मह्छाटः-'अभुक्तमूसंभवं परियजेत्तु बारुकम् । समष्टं पिता- 
थवा न तन्मुखं विरोकयेत् ॥ तदाचपादके पिता द्वितीयके जनन्यथ । धनक्षयस्तृतीयेके 
चतुर्थकः शुभावहः ॥ प्रतीपमन्यपादतः फलं तदेव सार्पमे # अभुक्तमूटं ताह श्रद्ध. 
वसिष्टः-जयेष्ठान्ते घटिका चैका मूलादौ घटिकाद्रयम् । अभुक्तमूलमिलाहुस्तत्र जतं 
रिश्च यजेत् ॥ केचिच्येष्ठान्यं मूलाचं च पादमसमुक्तमूखमाहुः । कदयपसंहितायां 
त्वन्यथोक्तम्-'मूला्पादजो हन्ति पितरं तु द्वितीयजः । मातरं खां तृतीयोऽथौन्सुद्दं 
तत्तुरीयजः ॥ फं तदेव सारकं प्रतीपं तन्यपादतः ॥' 

अथ सरूलब्क्लः। जयाणवे-'मूलं सभं वचा शाखा पत्रं पुष्पं एलं शिखा । वेदाश्च 
मुनयश्चैव दिशश्च वसवस्तथा ॥ नन्दा बाणा रसा रुद्रा मूरमेदः प्रकीतितः । मृञे मूल- 
विनाशाय स्तम्भे हानि्धेनक्षयः ।॥ त्वचि भ्रातृविनाशाय साखा मातृविनाशक्रत् । पत्र 
सपसिारः खाद्पुष्पेषु मृपवह्मः ॥ फटेषु टमते राज्यं शिखायामत्पजीवितम् ॥ अन्यन्न 
तन्यथोक्तम्-मूठे सप्तघरीषु मूकहनने, स्तम्भेऽष्ठसु खक्षयं, खग्दिग्बन्धुविनाशनं, च विष्ये 
रतो मातुखः। पत्रेऽ्कैः सुकृती, त॒ बाणकरुसुमे मच्री, फठे सागरे राजा, वहिशिखाल्यमा- 
युरिति सन्मू्गिपे खात्फटम् ॥' भ्ुपालवह्मः-'वृषारिसिंदेषु षटे च मूरे दिवि 
धितं, युम्मतुखाङ्गनान्ये । पातारगं, मेषधनुःकुटीरनकरेषु मर्येष्िति संस्मरन्ति ॥ खगे 
मूठे भवेद्राज्यं पाताठे चेद्धनागमः । म्य॑रोके यदा मूटं तदा शल्यं समादिेत् ॥ 

वसिष्ठः-नेलयभोद्धतसुतः सुता वा क्षिप्रादवस्यं शवशयुरं निहन्ति । तदन्यपाद 
जनितो न हन्ति तस्योरमेणाहिभवे कसत्रम् ॥ सुरेशताराजनिता धवाग्रजं द्विदैवताराज- 
निता तु देवरम् । पुरन्दरश्च जनितः सुतस्तथा खस्ाग्रजं हन्ति न पुत्रिका यदि ॥ 
प्रयोगपारिजाते-मूठजा शञ्ुरं हन्ति व्याजा च तदङ्गनाम् । माहेन्द्रजाभ्रजं इन्ति 
देवरं तु द्विदेवजा 1 खसिहपसादे-श्ववाग्रजं हन्ति सुरेनद्रजाता तथेव प्या भगिनीं 
पुमांश । द्विदेवजा देवरमाशु इन्याद्धायादुजामाशु निहन्ति सूनः ॥ पल्यग्रजामग्रजं वा 
हन्ति उ्ये्ठक्षजः पुमान् । तथा भायीखसारं वा स्ञाठके वा दिदेवजः ॥ कन्यका देवरं 
हन्ति विशाखान्यससुद्धवा ।! आद्यपादत्रये नैव आमे तु पुमान्भवेत् ॥ न हन्यादव्रं 
कन्या तुखमिश्रा द्िदेवजा । तदक्षान्तोद्धवा व्यौ दुष्टा ब्रथिकपुच्छवत् ¶ चित्रां 
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पृष्यमध्ये द्विपादे पूवीषाढाधिष्ण्यपादे तृतीये । जातः पुत्रशवोत्तराये विधत्ते मातापित्रो- 
भ्रीतरं बाठनासम् ॥ द्विमासं चोत्तरादोषः पष्य चैव त्रिमासकः 1 पू्ीषाढाष्टमे मासि 
चित्रा षाण्मातिकं फलम् ॥ नवमां तथाष्छेषा मूढे चाष्टकव्षकम् । य्येष्ठा पञ्चदशे 
मासि पुत्रदरेनवर्जिता ॥ 

वसिष्ठ :-“व्यतीपातेऽङ्गदानिः सखायरिषे मृद्युमादिशेत् । वैधृतो पितृहानिः सान्र्ट- 
न्दावन्धतां ब्रजेत् ॥ मूठे समूनाश्षः स्याक्ुठनायो धृतौ भवेत् । विकृताङ्गश्च हीनश्च 
संध्ययोरुमयोरपि ॥ पर्वण्यपि प्रसूतौ च सवौरिष्िभयप्रदः । तद्रत्सदन्तजातश्च पादजात- 
सथेव च ।॥ विपरीतप्रसूत त॒ नाभिनाठेन वेष्टितः । राष्स्य टृपतेश्चैव खस्यापि च विना- 
रकः ॥ तस्माच्छान्ति प्रङुबीति अरहाणां कृरचेतसाम् ॥' गगेः-कृष्णां चतुर्दशीं षोढां 
कुयादादो श्युभं स्मृतम् । द्वितीये पितरं हन्ति तृतीये हन्ति मातरम् ॥ चतुर्थे मातुर 
हन्ति पश्चमे वंशनारनम् । षष्ठे तु धननाशः स्यादात्मनो वंशनाशनम् ॥ तस्मात्सवेप्रयलेन 
दन्ति कुयोद्धिधानतः ॥' 

अथ पिच्रोनेश्तन्ने जन्मदोषः । तत्र देवकतितिः-“ययेकस्मिन्धिष्णये जायन्ते 
दुहितरोऽथ वा पुत्राः । पितुरन्तकरा येते यचपे ्रीतिरतुखा खात् ॥' गमेः-"एक- 
सिननेव नक्षत्रे ्ात्रोवो पितृपुत्रयोः । प्रसूतिशेत्तयोद्युभेवेदेकस निधितम् ॥' रौनक 
ग्रहणे चन्द्रसूयस्य प्रसूतियदि जायते । व्याधिपीडा तदा श्ीणामादो तु ऋतुदशेनात् ॥ 
इत्थं सजायते यख तख म्रयुनं संशयः । चान्तिस्तु-"तदक्षाधिपते रूपं सुवर्णेन 
म्रकस्पयेत् । सूयग्रहे सुयूपं हैम, चन्द्र तु राजतम् ॥ राहरूपं प्रङुवीत नागेनैव विच- 
क्षणः ।' नागः सीसम् । शच्रयाणां चैव रूपाणां खापनं तत्र कारयेत् ॥' "आक्रृष्णेन 
आप्यायख' सखभीनोः'इति पूजामच्राः । नक्षत्रदेवतायास्तन्मच्रेण । संपूज्य तु यजेस्सूयं समि- 
(न दवि्ाकैसंभवेः । चन्द्ररहे च पाठैदरवाभी राहुमेव च ॥ समिदि्द्य- 

शान्लादिविधिः । वृक्षस्य भराय जुहुयाहुषः । आच्येन चरणा चैव तिरेश्च जुहुयात्ततः ॥ 
पथ्चगव्येः प्रतेः पच्चत्वकूपञ्चपद्वैः । जटेरोषधिकक्केश्च अभिषेकं समा- 

चेरेत् । मचवीरणसंम्तेरापोदिष्ठादिभिशिमिः ॥ इमं मे गङ्गे पुरतस्तत्वायामीति मञ्चकः 
यजमानस्ततो दवबाद्भक्त्या प्रतिकुतित्रयम् ॥` इति 

माट्स्ये-*अकाठप्रसवा नायः काठातीतप्रजास्तथा । विकृतप्रसवाश्चैव युग्मप्रसव- 
कास्था ॥ अमानुषा अयुण्डाश्च अजातन्यञ्चनास्तथा । हीनाङ्गा अधिकाङ्गाश्च जायन्ते 
यदि वा शियः ॥ पशवः पक्षिणश्चैव तथेव च सरीसृपाः । विनाशं तख देशस रख 
च विनिर्दिशेत् ॥ निवीसयेत्तान् नगरात्ततः शन्ति समाचरेत् ॥' पाद्य- “उपरि प्रथमं यख 
जायन्ते. च रिशोर्दिजाः । दन्तै्वां सह यख स्याजजन्म भागैवसत्तम ॥ द्वितीये च तृतीये 
रि
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, "4 ---“पिन्रोओीत. सस्य चापि भणाराम्' इति पाान्तरम् ! 
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च चतुर्थं पमे तथा । यदा दन्ताश्च जायन्ते मासे चैव महेद्धयम् ॥ मातरं पितरं वाथ 
खदेदात्मानमेव च । गजगृष्ठगतं बारं नोखं वा यापयद्विज ॥ तदभावे तु धर्मज्ञ काचे 
वा वरासने । सर्वौषधैः स्वैगन्धेर्वीमिः पुष्पः फटेस्तथा ॥ प्गनग्येन सलेशं पताकाभिश्च 
भागेव । स्थालीपाकेन धातारं पूजयेत्तदनन्तरम् ॥ सप्ताहं चात्र कतेव्यं तथा बाह्मण 
भोजनम् । भद्रासने निवेद्येनं म्रहिर्भठेः एरेस्तथा ॥ सवौषयैः सर्वगन्धैः सर्व- 
बीजेस्तथेव च । स्रापयेत्पूजयेचात्र वहि सोमं समीरणम् ॥ पवतां तथा ख्यातान्. 
देवदेवं च केरावस् । एतेषामेव जुहुयाद्रतमग्रं यथाविधि ॥ ब्राह्मणानां तु दातव्या 
ततः संपूज्य दक्षिणा ॥ ब्रह्मयामदे- प्रथमं दन्तनिभुक्तिरूध्वं बाटसय चेद्धपेत् । 
देराय मातरस्येह॒ तदा प्रोक्ता मनीषिभिः ॥ सोवणं राजतं वापि ताम्रं कांख- 
मयं तु वा । दध्योदनेन संपूणं पात्रं दचाच्छिशोः करे ॥ समत्रं भाजनं दत्वा स पदयेः 
न्मात॒टः शिञ्चुम् ॥ साटठंकार सवसं च रिशुमालिङ्धय सादरम् ॥' तच्च मन्नः- "रक्ष मां 
मागिनेय त्वं रक्ष मे सकटं कुटम् । ग्रहीत्वा भाजनं सान्नं प्रसन्नो मव सर्वदा ॥ निर्वि 
कुर् कल्याणं निर्विघां च खमातरम् । मय्यात्मानमधिष्ठाप्य चिरं जीव मया सह् ॥ एवं 
कृते विधाने तु विवः कोऽपि न जायते ॥' इति ॥ 

अथ चिकप्रसवशान्तिः । रान्तिसवेखे--“पुतत्रये सुता चेत्यात्तन्नये वा 
सुतो यदि । मातापित्रोः कुरुखापि तदानिष्ठं महद्वेत् ॥ व्येष्ठनारो धने हानिहुःखं वा 
सुमहद्धवेत् । तत्र शान्ति म्रकरर्बीति वित्तशाल्यविवर्जितः ॥ जातयसेकादशाहे वा दादशाहे 
शुभे दिने । आचार्यमृतिजो वृत्वा ्रहयज्ञपुरःसरम् ॥ ब्रह्मविष्णुमहेशेन्द्रमतिमाः खणेतः 
क्ताः । पूजयेद्धान्यरारिखकटयोपरि शक्तितः ॥ पवमे करये सद्र पूजये दुद्रसंख्यया । 
सुद्रसूक्तानि चतारि शान्तिसक्तानि सर्वः ॥ द्विज एको अपेद्धोमकाटे शुचिसमाहितः । 
आचार्यों जहूयात्तत समिदाज्यतिरंश्चरुम् ॥ अष्टोत्तरसदसं वा रतं वा त्रिशतं तु वा । 
देवताभ्यश्चतुवेक्रादिभ्यो प्रहपुरःसरम् । ब्रह्मादि मबरेरिनद्रसख्य यत इन्द्र भयामहे । ततः 
स्विष्टकृतं हुत्वा बटि पूणीहतिं ततः ॥ अभिषेके कुटुम्बख करतवाचायं प्रपूजयेत् । हिरण्यं 
धेनुरेका च ऋविजां दक्षिणा ततः ॥ आ्यख वीक्षणं करत्वा शन्तिपार तु कारयेत् । 
प्रतिमा गुरे द्वा उपस्करसमन्विताः ॥ ब्राह्मणान्भोजयेच्छक्त्या दीनानाथांश्च तर्पयेत् । 
एवं शान्तिविधानेन स्वा प्रीयते ॥ इति ! अन्येषु मूलाचक्षेषु शान्यादि प्रयोग- 
पारिजाते मत्कृते रान्तिरल्े च ज्ञेयम् ॥ 

मिताक्षराथां माकंण्डेयः-रक्षणीया तथा ष्ठी निशा तत्र विशेषतः । रत्रौ 
दजन \ जागरणं कार्थ जन्मदानां तथा चरिः ॥ पुरषाः शस्दस्ताश्च वृखगीतेश्च 

योषितः । रात्रो जागरणं छुयैदैश्म्यां चैव सूतके ॥' व्यासः-'सूतिकः- 
वासनिख्या जन्सदा नाम देवताः । तासां यायनिमित्तं तु शुद्धिजेन्सनि कीर्तिता ४ 
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भ्रथमे दिवसे षष्ठे दशमे चैव सर्वदा । त्रिष्वेतेषु न कुर्वीत सूतकं पुत्रजन्मनि ॥' अपरा 
ज्राद्ये-'कन्याश्चतस्चो राकाया वातघी चेवं पञ्चमी । कीडनाथौी च बाठानां षष्ठी च 

अ, ^ करे (. {५ 

शिद्यरक्षिणी ॥ खङ्धे त॒ पूजनीया वै वैच्येब्रीयेर्दिजातिभिः॥ राका, अनुमतिः, सिनीवारी, 
कुरिति चतस्रः कन्या इलथः ॥ 

अथ दत्तपुच्परिग्रहविधिः । पारिजाते चरौनकः-“अयुत्रो ृतपुत्रो वा पूत्रार्थं 
समुपोष्य च । वाससी कुण्डठे दखा उष्णीषं चाङ्करीयकम् ॥ बन्धूनन्नेन संभोज्य बाह्य- 
णांश्च विशेषतः । अन्वाधानादि यत्तत्रं कृताञ्योखवनान्तकम् ॥ दातः समक्ं गला तु 
यत्रं देदीति याचयेत् । दने समर्थो दातास्मै ये यज्ञेनेति प्चमिः ॥ देवस्य खेति मत्रेण 
हस्ताभ्यां परिगृह्य च । अङ्घादङ्खेत्यचं ज्वा आघ्राय शिद्युमूधेनि ॥ गहमध्ये तमादाय 
चर् हुता विधानतः । यस्ता हृदेव्यचा चेव तुभ्यम छवेकया ॥ सोमो दददियेताभिः 
्रत्यचं पञ्चभिस्तथा । खिष्टक्रदादिदोमं च कृतवा रषं समापयेत् ॥' स च~श्राद्णानां 
सपिण्डेषु कतेन्यः पत्रसंग्रहः । तदभवेऽसप्ण्डि वा अन्यत्र तु न कारयेत् ॥ मिता- 
श्वरादौ त॒ व्याहृतिभिराव्येन होम उक्तः। स च होमोत्तरं जर्पूपरकं देयः, न वाच्प्रिण । 
व्याहृतिभिहत्वा प्रतिगृह्णीयात् इति वसिष्टोक्तः । माता पिता वा दचातां यमद्धिः 
पुत्रमापदि । सद्य प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः ॥' इति मनक्तः । 

तत्रैव बसिष्ठः-'न तेवेकं पुत्रं दधासतिग्रह्णीयाद्वा, न खी पुत्रं दबासतिग्रहीयादा, 
अन्यत्रासुक्ञानाद्धर्ैः' इति । इदं च भवैसचे । अन्यथा-'दचान्माता पिता वायस पुत्रो 
दत्रिमः स्मृतः । इति वत्सव्यासवचोविरोधः स्यात् । दानं प्रतिग्रहोपरक्षणम् । यत्त 
समव्रकदोमस्य पुत्रपरतिग्रहाज्गतरात् व्याहृयादिमन्रपटे च खीशुद्रयोरनधिकारात् तयोर्द॑त्तकः 
पुत्रो न मवटेवेति दछुद्धिविवेके शद्रधरेणोक्तम् । वाचस्पतिश्चैवमेवाह् । तन्न । 
भतुरनुज्ञया किया अपि प्रतिग्रहोक्तेः। यथपि मेधातिधिना भायौत्ववदश््टरूपं दत्तकतं 
होमसाध्यसुक्तम् । क्षियाथ होमासंभवस्तथापि बतादिवद्निद्मारा होमादि कारयेदिति दरि 
नाथादयः । संबन्धतत्वेऽप्येवम् । एवं शद्रखापि, शीरूद्राश्च सधर्माणः इति स्मरतेः । 
अत एव रद्रकतैकहोमो विग्दररिव परादारेणोक्तः । दक्षिणार्थं तुयो विप्रः शुद्र 
जहुयाद्धविः । ब्राह्मणस्तु भवेच्छरः शुद्रस्तु ब्राह्मणो भवेत् ॥' अत्र माधवाचायंः-्यो 
विप्रः शद्रदक्षिणामादाय तदीयं हविः शान्तिपुष्टयादिसिद्धये वेदव्किमरेरहोति तख विप्रयेव 
दोषः । द्रस्तु होमफलं कभेतेव इति व्याचचक्षे । 

दृ्तके विदोषः कालिकापुराणे-पितुरगेत्रेण यः पुत्रः संस्कृतः पृथिवीपते । 
आचृूडान्तं न पुत्रः स पुत्रतां याति चान्यतः ॥ चूडोपायनसंस्कारा निजगोप्रेण वे कृताः । 
दत्ता्यासनयासे स्युरन्यथा दास उच्यते ॥ उध्वं तु पञ्चमादषौन्र दत्तायाः सुता सृप ॥ 
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गृहीत्वा पच्चवर्षीयं पुत्रेष्टिं प्रथमं चरेत् ।` प््मोरध्वं तु खदानेच्छोरेव दानं, नान्यथा ! 
धिक्रयं चैव दानं च न नेयाः स्युरनिच्छवः । दाराः पुत्राच सर्वखम्(त्मनैव तु योजयेत् 
इति हेमाद्विमाधवधृतव्यासदश्लादिविचनात् । यच्च यान्ञवल्क्यः-“खकुटुम्बा- 
विरोधेन देयं दारसुतास्ते ५ इति, तद्ध्वं खदानानिच्छुपुत्रपरम् ! तेन सर्वखदाने 
खदानेच्छुदारपुत्रदानं सिद्धम् । यत्त॒ विश्वजिदधिकरणं षष्टे ! तत्र पुत्रादीनां ज्ञातितेन 
खशब्दवाच्यत्वासुत्रत्वेन दानमाशङ् निर क्रृतम् । जन्यपुंस्त्वस्य दानेनानिष्पततेः । दास- 
त्वेन दाने मवदलेव । तस्मायेष्टविनियोगाहैखं खसं भवयेव । पुत्रे खत्वामावं वदन् 
पुत्क्रयविक्रयादिद्युनःरोपविक्रयादिश्रौतलिङ्गदासक्रयविक्रयादिव्यवहारायोगात् मूखं एव । 
योऽपि “नहि अरमायारणः सुशेवोऽन्योदर्यो मनसा मन्तवा उ” इति श्चुनौ दत्तकनिषेधः, 
सोऽप्यौरसातिरायार्थः । अन्यथा जुनःरोपादिरतिमरह्ौतलिङ्विरोधापत्तः । “उपेयां तव 
पुत्रताम्” इत्युक्तेः इदं च ओत लिङ्क खयदत्तक्रीतपरं न दत्तकपरम् । द्वादशविधपुत्र- 
मध्ये दत्तासमा तु खयं दत्तः, (कीतश्च ताभ्यां विक्रीतः" इति याज्ञवल्क्येन तयोर्दत्त- 
काद्धेदोक्तेः । तयोश्च 'दतोरसेतरेषां त॒ पुत्रेन परिरहः" इति कलो निषेधात् । तेन 
संस्कारोत्तरं दत्तको न भवयेवेति सिद्धम् ॥ 

अथ यमल्योः संस्कारकरमार्थं ज्येष्ठकनिष्ठभाव उच्यते । मनुः-पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायां 
कनिष्ठायां च पूर्नः । कथं तयोर्विभागः स्यादिति वचेत्संशयो भवेत् ॥ सद्शखीप्रजातानां 
पुत्राणामविरोषतः । न मातृतो च्येष्ठयमस्ि जन्मतो व्येष्ठवसुच्यते ॥" तेन कनिष्ठायां पूर्व 
जात एव व्येष्ठो न व्येष्ठायां पश्वाज्ञात इयर्थः । स एव श्राद्धाधिकारी 1 “जन्मज्येष्ठेन 
चाहानं सुत्रह्ण्याखपि स्मृतम् । यमयोश्चैव गरभूषु जन्मतो व्येष्ठता मता!" देवलः- 
“यस्य जातसय यमयोः पर्यन्त प्रथमं मुखम् । संतानः पितरशैव तस्मिन् च्येष्ठयं प्रतिष्ठि- 
तस् ॥ भागवते तु-द्रौ तदा भवतो गर्भ सूर्तिर्वेशविपर्ययात् ।' इ्युक्तेः पशादुसन्नय 
उयैष्ठयसुक्तम् । अत्र देशाचारतो व्यवस्था । पूर्वमेव त॒ युक्तम् । शगर्माष्टमे' इलादौ विरेष्- 
निर्देशे एव गरमग्रहणं नान्यत्र । अन्यथा तदेयर्ध्यात् ॥ 

अथ सूतिकासानम् । ज्यो तिवे-“दरेन्द्रभाग्यानिर्वासवान्यमेत्ेन्दवाशिघ्रुवभेऽदहि 
पुंसाम् । तिथावरिकते शुभमामनन्ति प्रसूतिकासानविर्धि मुनीन्द्राः ॥' 

अथ नामकम । मद नरन ब्रहस्पतिः-'दरादसे दशमे वापि जन्मतोऽपि घ्रयोदसे । 
पोडरो विरतौ चैव दारि वर्णतः कमात् ॥' याज्ञवर्क्यः-अहन्येकादरो नाम' इति । 
हेमाद्रौ मविष्ये-“नामेयं दशम्यां तु द्वादश्यां मासि केचन 1 अष्टदशेऽहनि तथा 
वदन्न्ये मनीषिणः ॥ दशषम्यामतीतायामिति ज्ञेयम् । 'आश्ञोचापगमे नामधेयम्” इति 

१-- चः. सं. पंचमाष्टके द्वितीयाध्वायेऽयं मन्रः। २--संस्छारोत्तरं स्वयं क्रीतो न भवतः, कदुन्नरे 
दन्तकः इति क्ाविर्कः पाठः सुधीभिर्विमह्ञेनीयः । 

३1 निम सि १.१ 
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विष्णृक्तेः । गृद्यपरिषिष्टेऽपि-जननाददारातरे व्युष्टे श॒तरत्रे संवत्सरे वा नाम्- 
करणम् ! व्यु-अतीते । ज्योतिर्निंवन्धे गगेः-अमासंकान्तिविष्टयादो प्रा्कालेऽपि 
नाचरेत् । श्रीधरः-'मित्रादियमधोत्तराशतमिषक्खातीषनिषठाच्युतप्राजेशाधिशशाङ्खपोष्ण- 
दिनकृसुष्येषु रायौ स्थिरे । शद्रा पवद विहाय नवमीं शुद्धेऽष्टमे भागेवज्ञाचायाृतपा- 
दमागदिवसे नामानि कर्याच्छ्दोः ॥ मजुः-शर्मान्तं बाक्स सखद्रमोन्तं क्षत्रियख 
तु । वैश्यस्य धनसंयुक्तं श्र प्रेष्यसंयुतम् ॥' मद नरले नारदीये-'सूतकान्ते नाम- 
कर्म विधेयं खकुलोचितम् । नाम पूर्वं तु मासख मद्रं सुसमाक्षरैः ॥' तत्रैव गाग्येः- 
'मासनाम गरोनाम दचादयाठ्सख वै पिता ॥ स्खतिसंग्रहे-(कष्णोऽनन्तोऽच्युतश्वकी 
वैक्ण्टोऽथ जनादनः । उयन्द्रो यज्ञपुरुषो वासुदेवस्तथा हरिः ॥ योगीशः पुण्डरीकाक्षो 
मासनामान्यनुकमात् ।' अत्र मागसीषौदिग्ैत्रादिवां कम इति मदनरन्ञे । ̂ तन्मासनाम 
प्रथमं दचात्संबुध्य चैव हि । देवाटयगजाश्वानां वृक्षाणां वापिकूपयोः ॥ सवोपणानां पण्यानां 
चिह्वाथं योषितां तृणाम् । काव्यानां च कवीनां च पादीनां च सवेशः॥ राजप्रासादवास्तूनां 
नामकर्म विरिष्यते ॥" नाक्षत्रमपि नाम कार्यम् अभिवादनीयं च समीक्षेत तन्मातापितरो 
विद्यातामोपनयनात्ः इत्याश्वखायनोक्तेः । ुख्देवतानक्ष्रसंबद्धं पिता नाम कुयात्! 
इति मदनरते राङ्कलोक्तेः । तच नक्षत्रपादाक्षरायाक्षरं ङ्यादिद्युक्तं परिदि्टे-तद- 
्षरादिकं नाम यस्मिन् धिष्ण्ये यदक्षरम् । इति ! खुद शेन भाष्ये तु-"रोरेमग्रज्यचिषु 
बृद्धिरादो उसे च चान्यश्चवश्चाशवयुश्च । शेषेषु नार्मबोः कपरः खरोऽन्यः खाप्वोरदीर्षः 
सविसगै इष्टः ॥' इत्युक्तम् । ठास इति प्रोष्ठपदेयत्रादो अस्रे च बरद्धिः ग्रोष्ठपाद इति । 
अन्यमपभरणीशब्दः श्चुताबुक्तः । ततर श्रवणादौ च वाऽऽदिय्द्धिः । अपसरणः आपभरण 
इसयादि । मदनरन्ने वसिष्ठः-'जन्माहे दादश वा दश्चाहे वा विरोषतः । उत्तरारेवती- 
दस्तमूखपुष्याः सवारणाः ॥ श्रवणादितिमैत्ं च खाती शरगरिरस्तथा । प्राजापलं धनिष्ठा 
च प्ररास्ता नामकर्म॑णि ॥' 

अथ दोखारोहः । पारिजाते ब्रहस्पति; दोरारोहस्तु कर्वव्यो दरम दादशेऽपि 
[ अजि 

वा । षोडशे दिवसे वापि दर्वि दिवसेऽपि वा ॥' ज्यो तिर्निंवन्धे-“क्र्रये वैष्णव- 
रेवतीष्वदितिद्रये वाथिनकषरुवेषु । इर्याच्छिदूनां मृपतेश् तद्रदान्दोठनं वे सुखिनो 

१--पएतत्पू्वमन्योऽपि विशेषस्तेनोक्तः--"्यक्षरं चतुरक्षरं वा, यक्षरं भरतिष्ठारामः, चतुरश्चरं बह्यवर्च- 
सकामः ¦ युग्मानि त्वेव पुसामयुजानि खीणाम््" इति । अचर नारायणीयद्त्तिः-दे अक्षरे यस्य तत् बयक्षरं 
व्यज्ञनमपरिमितं, चतुरक्षरं वा उक्तरुक्षणं नाम ऊयुः । भदः देवः भवः मवनाथः नागदेवः सद्रदत्तः 
देवदत्तः इलेवरक्षणानि नामानि भवन्ति । अक्षरं चतुरक्षरं वेति यदुक्तं तत्काम्यमपीयाह- ब्यक्षरमिति ¡| 
भरतिष्टब्रह्यवचैसे च कुमारस्य! तत्संस्कयरस्वात्, न कतः । अथवा युम्मानि युग्माक्षराणि पुसां नामधेयानि 
भवन्ति । पुवद्मरोऽवधारणाथैः । कथं युग्ममेवाद्वियेव न पूणि रुक्षणानीति । तेन शिवदन्तः नागदत्तः 
देवस्वामी वसुम सुरः जनार्दनः वेदघोषः पुरंदरः विष्णुर इत्यादि सिद्धम्! अयुजान्ययुग्माक्चराणि 
जीणा नामानि भवन्ति । सुभदा सात्र खलयदुए वसुदा इलयादि" इति । 
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भवन्ति \)' तत्रैव-“आन्दोठाशयने पुंसो दादसो दिवसः शुभः । ्रयोदशस्तु कन्याया न 
नक्षत्रविचारणा ॥ अन्यस्मिन्दिवसे चेव्छात्तिर्यगासे प्रशस्यते ॥ 

अथ दुग्धपानम् । चसिहः-“एकर््िशदिने चेव पयः शुङ्कन पाययेत् । अत्नप्राशन- 
नक्षत्रे दिवसोदयरात्रिषु ॥' 

अथं कणवेधः } मदनरत्ने वसिषटश्री धरी-"मासे षे सप्तमे वष्टमे वा वेध्यौ 
कर्णो ददर षोडशेऽदहि । मध्येनाहः पूरवैभागे न रात्रो नक्षत्रे दे दे तिथी वर्जयिखा ॥* अत्र 
जन्ममासो वन्यैः । ज्यो तिर्निवन्धे गगेः-'मासे षष्ठे सप्तमे वाप्यष्टमे मासि वत्सरे । 
कणवेधं प्ररोसन्ति पुष्टयायुःश्रीविव्रद्धये \॥: मद नरले-श्रथमे सप्तमे मासि अष्टमे द- 
मेऽथ वा । द्वादशे च तथा कर्याकर्णवेधं शुभावहम् ।" हेमाद्रौ व्यासः-"कार्तिके 
पोषमास वा चैत्रे वा फागुनेऽपि वा । कणैवेधं प्ररंसन्ति शु्पक्षे शभे दिने ॥' श्रीधरः- 
4 लङ यक्रचिन्ासौर = {दिति नादीसिदयम्य = च (~ 

यपोष्णोत्तरायादि तिवसुषु ज्य सुरे श्दिगुस्वुध- 
काव्यानां दिने पर्वरिक्तारहिततिथिषु शुद्धे नैधने कृणवेधः ॥ मदनरले बरहस्पतिः- 
द्वितीया दशमी षष्ठी सप्तमी च अयोदसी । द्वादसी पचमी शस्ता तृतीया कणवेधने ॥ 
सोवणी राजपुत्र राजती विग्रवेद्ययोः । सूद्रख चायसी सूची मध्यमाष्टङ्लाममिका 1 
देमाद्री देवलः-'कर्णरन्भरे खेद्छाया न विशेद्रजन्मनः । तं श्ट विलयं यान्ति 
पण्योघाश्च पुरातनाः ॥' राङ्कः-अद्ष्ठमात्रसुषिरौ कर्णौ न भवतो यदि । तस्मै श्राद्धं 
न दातव्यं दत्तं चेदासुरं भवेत् ॥" 

अथ ताम्बूलमक्षणम् । चण्डेभ्वरः-'सार्धमासद्रये दचात्ताम्बूटं प्रथमं शियः । 
कर्पूरादिकसंमिश्ं विठासाय हिताय च ॥ मूखार्कचित्रकरतिष्यहरीन्द्रभेषु पेष्णे तथा 
मृगिरोदितिवासवेषु । अर्केन्दुजीवभृगुबोघनवासरेषु ताम्बूठमक्षणविधियनिभिः प्रदिष्टः ॥ 

अथ निष्कमणम् । ज्योति्निबन्धे-तृतीये वा चतुर्थे वा माधि निष्क्रमणं 
भवेत् ॥' यमः-^ततस्तृतीये कर्तव्यं मासि सूर्यस दरौनम् । चतुर्थ मासि कर्तव्यं 
रियोश्वन्द्रसय दर्थनम् ॥' अ्र~सूर्यन््रोः कर्मणी ये च तयोः श्राद्धं न विद्ते ।' इति 
छन्दोगपरिदिष्ात् “छन्दोगानां निष्करमणे वृद्धिश्राद्धं नासिः इति कलपतर; । 
व्यासः-भैत्रे पुष्यपुनर्वसुप्रथममे पेोष्णेऽलुकूढे विधो हसते चेव सुरेश्वर च गृगभे तारासु 
शस्तासु च । कुयान्निष्कमणं रिशोबषरुरो शुक्रे विरिक्ते तिथौ कन्याकुम्मतुरामृगारि- 
भवने सौम्यग्रहाठोकिते ॥ मदनरले-अन्नप्रारनकाठे वा कुर्यानिष्कमणक्रियाम् ॥ 
विष्णुधरमे-दिगीश्चानां दिने तत्र तथा चन्द्राकंयोर्हिजः । पूजनं वासुदेवस्य गगनख 

१--इदं च वाक्यं परिसंख्याविधया । "शिदोर्विवर्धनं कार्य यावदुभरणक्षमम् 1 इति संस्कारदौ- 
स्तुभोकतबिष्णुधर्मोक्तवाक्यतो ययेच्छाभरणानुदल्येनाञ्ु्टाधिकच्छिद्रनिरासाथेम् । न तु विषेयाङ्कषटमौत्- 
च्छिद विभ्यथेम् ! वथा सति सूर्यच्छायाप्रवेशानुरुष्छिदरनियामकदेवरुवाक्यवेयर्थ्यापत्तिः। ` 
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च कारयेत् । वदिर्निष्कासयेदवदात् श्पुण्याहनिखनंः ॥ चन्द्राकंयोरदिगीानां दिशां 

च गगनम्य च } निक्षेपार्भमिमं द्यि तेमे रक्षन्तु सवेदा ।॥ अप्रमत्तं प्रमत्तं वा दिवा- 

रात्रमथापि वा । रक्षन्तु सततं सर्वे दवाः शक्रपुरोगमाः । माधवीये माकण्डेयः 

अग्रतोऽथ प्रविन्यस्य रित्यभाण्डानि सर्वैशः । शखाणि चैव् वक्लाणि ततः पश्येनु 
लक्षणम् 1 प्रथमं यत्सशेद्ारसतो माण्डं खयं तदा । जीविका तख वाकख तेनैव तु 
भविष्यति ।}' इति । 

अथोपवेदानम् । प्रयोगपारिजाते पाद्ये विष्णुधर्मे च-पव्वमे च तथा 
मासि भूमौ तमुपवेशयेत् । तत्र सर्वे ग्रहाः शस्ता भोमोऽप्यत्र विशेषतः ॥ उत्तरात्रितयं 
सोम्यं पुष्यं रकरदेवतम् । ् राजापलयं च हस्तश्च शस्तमाधिनमित्रभम् ॥ वाराहं पूजयेदवं 
पृथिवीं च तथा द्विजः । रक्षैनं वसुधे देवि सदा सर्वगतं शुभे ॥ आयुः्रमाणं सकं 
निश्चिपख हरिप्रिये । अचिरदायुषस्त्रस ये केचिलसिपिन्थिनः ॥ जीवितारोग्यविततेषु 
निर्दहखाचिरेण तान् । करेण्यादोषमूतानां माता तमसि कामधुक् ॥ अजरा चाप्रमेया च 
सर्वभूतनमस्कृता ॥ चराचराणां भूतानां प्रतिष्ठानान्यया ह्यसि । कुमारं पाहि मातस्त्वं 
ब्रह्मा तदनुमन्यताम् ॥\' 

अथान्नप्रादानम् । पारिजाते नारदः-'जन्मतो मासि षष्ठे खाससोरेणा्नाश्नं 
परम् । तदभवेऽ्टमे मासि नवमे दशमेऽपि वा ॥ द्यादसे वापि वीति प्रथमाज्नारानं परम् । 
संवत्सरे वा सपर्णे केचिदिच्छन्ति पण्डिताः ॥' मदनरल्ने लोगाक्षिः-'षषठेऽन्रप्ारार्न 
जतेषु दन्तेषु वाः इति ! शाङ्कः-'संवत्सरेऽन्नप्राशनमर्धसंवत्सरे बाः इति । ज्योति- 
निबन्धे नारदः-'षष्े वाप्यष्टमे मासि पुंसां, खीणां तु पञ्चमे ! सप्तमे मासि वा कायं 
नवान्नप्रादानं ज्ुभम् ।॥ रिक्तां दिनक्षयं नन्दां इादरीमष्टमीममाम् । लक्त्वान्यतिथयः 
प्रोक्ताः सितजीवङ्ञवासराः ॥ चन्द्रवारं प्र्ंसन्ति कृष्णे चान्यत्रिकं विना 1' ओधरः- 
'आदिलयतिष्यवसुसौम्यकरानिलाश्िचित्राजविष्णुवसणोत्तरपोष्णमित्राः । बारान्नमोजनविभीौ 
दशमे विशुद्धे शद्रा विहाय नवमीं तिथयः शुभाः स्युः ॥ वसिष्ठः-बालान्नसृत्तौ 
वरतवन्धने च राजाभिषेके खल जन्मथिष्णयम् । शमं तलरनिषटं सततं विवाहे सीमन्तयात्रादिषु 
रेषु ५ माकेण्डेय विष्णुधमयोः-श्रद्याणं शंकरं विष्णु चन्द्रकं च दिगीश्वरान् । 

भुवं दिशश्च संपूज्य हृत्वा बह्मा तथा चरुम् ॥ देवतापुरतस्तसख धाच्युत्सङ्गगतसख च । 
अठकृतस्य दातन्यमन्नं पत्रे सकाञ्चनम् ॥ मध्वाज्यदधिसंयुक्तं ्रासयेत्पायसं तु वा ॥ इति ॥ 

थाब्दपूर्तिः । उयवहारनिणेये-'नवाम्बरधरो भूत्वा पूजयेच्च चिरायुषम् 1 

१---पारनमन्रस्तु आश्वङायनेनोक्ः-“भन्नपतेऽञ्रखख नो देद्चनभीवस्य छम्मिणः । ब्र प्र दातारं तारिष 
उजं नो येद द्विपदे चतुष्यदे श! इ 1 
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माकैण्डयं नरो भक्त्या पूजयेखयतस्तथा ॥ ततो दीषोयुषं व्यासं रामं द्रौणिं कृपं वसम् 
प्रहादं च हनूमन्तं विभीषणमथार्चैयेत् ॥ खनक्षत्रं जन्मतिथिं प्राप्य संपूजयेन्नरः । षष्ठं 
च् दधिभक्तेन वर्षं वर्षे पुनः पुनः।।' तिथितच्त्वे एतन्नामभिसिख्टोमोऽष्युक्तः। आदिष्य- 
पुराणे~सर्वेश्च जन्मदिवसे खतिर्मङ्कख्वारिभिः 1 गुरदेवाभिविप्राश्च पूजनीयाः प्रयतः ॥ 
खनक्षत्रं च पितरो तथा देवः प्रजापतिः! भ्रतिसंवत्सरं यत्राकर्तव्यश्च महोत्सवः ॥' 
क्रुलयचिन्ताभणौ-'गुडदुग्धतिखान्दयाद्धस्ते न्थ च बन्धयेत् । गुगगुरं निम्बपिद्धाथ- 
द्वागोरोचनादिकम् ॥ संपूज्य भायुविधरे्यो महिं प्राथयेदिदम् । चिरंजीवी यथा तवं 
भो भविष्यामि तथा सुने ॥ रूपवान् वित्तवांश्चैव भिया युक्तश्च सर्वदा । माकैण्डेय नम- 
सतेऽस्तु स्रकलत्पान्तजीवन ॥ आयुरारोग्यसिद्धधथं प्रसीद भगवन्सुने ! चिरंजीवी यथा चं 
त॒ मुनीनां प्रवर हिज ॥ कुरुष्व मुनिशादैछ तथा मां चिरजीविनम् । माकैण्डय महाभाग 
सप्तक्पान्तजीवन ॥ आयुरारोग्यसिद्खथंमस्माकं वरदो भव । सतिठं गुडसंमिश्रमज्ञल्यर्ध- 
मितं पयः ॥ मार्कण्डयादरं रुब्ध्वा पिबाम्यायुविवरद्धये ।}` इति पयः पिबेत् । तिथि- 
तच्वे स्कान्दे-“खण्डनं नखकेशानां भेथुनाध्वागमो तथा ! आमिषं कलहं हिंसां व्षवृद्धौ 
विवर्जयेत् ॥' ततैव दीपिकायाम्-कृतान्तङुजयोर्वार यख जन्मतिथिर्भवेत् ! अनृक्षयोग- 
संप्रा विभ्नसस् पदे पदे ॥' कृतान्तः-रनिः! तख सर्वौषधिस्लानं गुरदेवाधिपूजनम् ॥* 
वृद्धमजुः-“गृते जन्मनि संक्रान्तो श्राद्धे जन्मदिने तथा ! असपृद्यस्परैने चैव न साया- 
दुष्णवारिणा ॥ अत्र जन्मतिथिरोदयिकी ग्राह्या । श्युगाद्या वधैवृद्धिथ सप्तमी पावंती- 
प्रिया  खेरूदयमीक्षन्ते न तत्र तिथियुम्मता ॥' इति करत्यतत््वाणेवे वचनात् । विरेषो 
मकृतद्छद्रधर्मं ज्ञेयः ॥ 

अथ कटिसूचम् । प्रयोगपारिजाते जद्य-श्रतिसंवत्सरान्तरक्षं वश्ये वृणा 
विधिं परम् । दसा मोभृहिरण्यादि तथा खणदिनिर्मितम् ॥ बध्रीयात्कटिसूत्रं च वासः 
संग्रद्य नूतनम् । दुवौङ्केरथाञ्येन चरुणा वा पिनाकिनम् । आयुष्यहोमं कत्रा च 
तपैयेषितृदेवताः ॥ 

अथ चौलम्। परयोगपारिजाते षड्गुरुदिष्यः-'जाताधिकाराजन्मादितृतीयेऽन्दे 
तु चौरकम् । आयेऽन्दे कुर्वैते केचित्यश्मेऽब्दे द्वितीयके ॥ उपनीदया सहेवेति विकल्याः 
कुरुधर्मतः ।' ब्रहस्प तिः-^तृतीयेऽब्दे रिशोर्गमान्मतो वा विशेषतः ! पञ्चमे सप्तमे 
वापि याः पुंसोऽपि वा समम् ।; तत्रैव नारदः-'जन्मतस्तु तृतीयेऽन्दे श्रष्ठमिच्छन्ति 
पण्डिताः । प्रमे सप्तमे वापि जन्मतो मध्यमं मवेत् ॥ अधमं गर्भतः खाज नवमेका- 
दशेऽपि वा ॥' इति । पारिजाते श्रृहस्पतिः-“उत्तरायणगे सूरय विरेषत्सोम्यगोर्के 1 
शुद्धपक्षे शुभं प्रोक्तं कृष्णपक्षे श्ुमेतरत् ॥ अञ्युभोऽन्यत्रिभागः सयात्कृष्णपक्षे त्रिषाज्रते 
तत्रैव वसिष्ठः-श्वित्रिप्वमससम्यामेकादरश्यां तथैव च ! दसम्यां च वरयोदश्यां कायं शषोरं 
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मिजानता ॥' खसिहीये-शष्ठयष्टमी चतुथी च नवमी च चतुर्दशी । द्यददी दशपू द 
प्रतिपदैव निन्दिताः ॥ वसिठः-“वेरङ्गारकखंव सूर्यपुत्रसय चैव हि । निन्दिता दिवसाः 
क्षौरे शेषाः कार्यकराः स्मरताः ॥ ञ्योतिर्निवन्धे बृहस्पतिः पापग्रहाणां वारादौ 
विप्राणां श्युमदं सखौ । क्षत्रियाणां क्षमासूनो वि्सुद्राणां शनो शुभम् ॥ दस्ताधिविष्णु- 
पष्णाश्च श्रविष्ठादियपुष्यभम् । सोम्यचित्रे नवक्षौरं उत्तमा नव तारकाः ॥ वीण्युत्तराणि 
वायव्यं रोहिणी वारुणं तथा । क्षौरे षण्मध्यमाः प्रोक्ताः शेषा द्वादश गर्हिताः ॥ निधने 
जन्मनक्षत्रे वैनारे चन्द्रमेऽ्टमे । विपत्करे वधे क्षौरं प्रयरे च विवर्जयेत् ॥` अथ उमशुद्धि- 
रन्ये च योगा व्योतिर्विद्धो जेयाः । अन्ये च विशेषाः इमश्चुकमैनिणये वक्ष्यन्ते । 

एतच रिशोमौतरि गर्भिण्यां न कायैम् । तदाद ज्योतिर्निवन्धे मदनरने च 
बद्धगाग्य॑ः-पुत्रचूडाकृतो माता यदि सा गर्भिणी भवेत् । शच्ेण गद्युमाभोति तस्मा- 
क्षौरं विवजैयेत् ।॥ अस्यापवादमाह तत्रैव नारदः-पूनोर्मातरि गर्भिण्यां चूडाकर्म न 
कारयत् । प्चाब्दासागथोध्वं तु गर्भिण्यामपि कारयेत् । यदि गर्भविपत्तिः खाच्छिरोवां 
मरणं यदि । सदोपनीला कुर्यात्तदा दोषो न विधते ॥ ब्रहस्पतिः- गर्भिण्यां मातरि 
शिशोः क्षोरक्म न कारयेत् । ताभिषेकेऽप्येवं खात्ाटो वेदत्रतेष्वपि ॥' अभिषेकः=समा- 
वतनम् । गरभिण्यामपि प्ममासप्न्ते न दोषः इ्युक्तं स॒हतदीपिकायां गर्गेण- 
पञ्चममासाद््वं मातुर्ग्भय जायते म्रसयुः' इति ! मदनरजञे बरहरपतिः-'ुत्रचूडाकृतौ 
माता गर्भिणी यदि वा भवेत् । विपच्यते गुरुस्तत्र दम्पती शिद्ुरब्दतः ॥ गर्भ मातु 
कुमारस्य न कुयाचोटक्मं तु । प््वमासादधः कुर्यादत ऊध्व न कारयेत् ॥ गगेः-“ज्वर- 
स्योतादनं यस्य ठप्रं तख न कारयेत् ! दोषनिगेमनायश्वात्खसथो धमं समाचरेत् ॥' 
ठममिति मङ्गखेपटशक्षणम् । उयोतिगेगेः-'विवादोत्सवयज्ञेषु माता यदि रजखला । 
तदा स शरद्युमापोति पञ्चमं दिवसं विना ॥' वसिष्टः-'यस्य माङ्गरिकं कायं तख माता 
रजखला । अथ तदेव । तत्रैव ब्रहस्पतिः-श्राप्तमभ्युदयश्राद्धं पुत्रसंस्कारकर्मणि । 
पत्री रजखला चेत्यान्न कुयात्तयिता तदा । पितेति कर्तमात्रोपटक्षणम् ¦ संकटे तु 
वाक्यसारे उक्तम्-अलमे सुमुहूतेसख रजोदोषे ह्युपथिते 1 रियं संपूज्य विषिवत्ततो 
भङ्गरमाचरेत् ॥' 

एतच्च मण्डनोत्तरं न कार्यम् । "न मण्डनाचापि हि मुण्डनं च गेतरैकतायां यदि 
नाग्दभेदः ।' इति मदनरन्ने ब सिष्टोक्तेः । तत्रैव काल्यायनः-“कुठे ऋतुत्रयाद्वाङ् 
मण्डना तु युण्डन् । प्रवेदान्निर्गमो नेष्ठो न ङुयान्मङ्गरत्रयम् ॥' तथा ब्रद्धमनुः-*एक- 
मातृजयोरेकवत्सरे पुरषश्जियोः । न समानक्रियां कुयान्मातुमेदे विधीयते ॥° आशौचे त॒ 
संग्रहे- संकटे समनुप्राप्ते सूतके समुपागते । कृष्माण्डीमिधैतं हुत्वा गां च ददायखि 
नीम् ॥ चूडोपनयनोदाहमतिष्टादिकमाचरेत \' इति ¦ ज्यो तिर्निबन्धे-षष्ेऽब्दे षोडशे 
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वर्षे विवाहाब्दे तथेव च । अन्तवैद्यां च जायायां नेष्यते सुण्डनं कचित् ॥' अन्योऽपि 
विदेषो विवादरकरणे वक्ष्यते  दीपिकायाम्-न् चूडा जन्मभायेयदारुणेषु शनौ छुजे ¦ 
प्रतिपद्धद्रसिक्ताु वियारम्भस्तु पच्चमे 

प्रयोगरल्ने-मध्ये रिरसि चूडा खद्वासिष्ठानां तु दक्षिणे । उभयोः पार्थयोरत्रिकदय्- 
पानां शिखा मता ॥ माधवीयेऽप्येवम् । आपस्तम्बस्त्वाद--^तृष्णीं केशान्विनीय यथपि 
शिखा निदधाति । यथर्षि-प्रवरसंख्यया । तासां मध्यशिखावजजमुपनयने वपनं कार्यम्, 
प्रतिदिद्ं प्रवपति" इद्युपनयने तेनैवोक्तेः ।! रिक्त वा एषो न पिहितो यन्मुण्डस्तसै 
तदपिधानं यच्छिखाः इति श्रुतेः । 'विरिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम् 1 इतिं 
निषेधाच । सत्रे तु वचनात्सरिखं वपनमिति खदरशेन भाष्ये उक्तम् । यत्त-८कुमारा 
विशिखा इवः इति लिङ, तच्छन्दोगपरम् । अपराः मदनरन्ने च रोगाक्षिः- 
दक्षिणतः कम॒ज्ञा वसिष्ठानासुभयतोऽत्रिकस्यपानां मुण्डा भृगवः पचचूडा आङ्गिरसो वाजि- 
मेके मङ्गलार्थं सिखिनोऽन्ये यथाकुरधर्म वाः इति । कसुन्ञा-शिखा । वाजिः=केपङ्किः । 
स्तिद पणे-“एका रिखा दक्षिणतो वसिष्ठगोत्रख पञ्वाङ्गिरसो भृगोस्तु । नैका शिखा 
करयपगोत्रजानां शिखोभयत्रापि यथाङुठं च ॥ एतच्छदरातिरिक्तविषयम् । शद्रखानि- 
यताः केरावेशःः इति च सिष्टोक्तेः यत्त॒ पाद्ये-न रिखी नोपवीती सखान्रोचरेत्संस्कृतां 
गिरम् ॥ इति शुद्रसुपक्रम्योक्तम्, तदसच्छदरस्येति केचित् । विकल्य इति तु युक्तम् । अत 
एव हारीतः-खीशद्रो तु शिखां छता कोषद्िराम्यतोऽपि का । प्राजापं प्रकुयौतां 
निष्कृतिनौन्यथा भवेत् ॥' एतत्परियिहपक्षे । अत्र देशमेदाल्वसेति दिक् । 

ञ्योतिर्निंवन्धे-नमदोत्तरदेशे तु सिंहस्य देवमत्रिणि । शुभकर्म न कुवीत निषेधो 
नासि दक्षिणे ॥ अत्र भोजने प्रायधित्तमुक्तं परादारमाधवीये-शनिवृत्ते चूडदोमे 
तु प्राङ् नामकरणात्तथा । चरेत्सांतपनं भुक्त्वा जातकर्मणि चैव हि ॥ अतोऽन्येषु तु 
संस्कारेषूपवासेन शुद्धयति । एते संस्काराः ख्ीणाममच्रकाः कायाः । होमस्तु समच्रक इति 
प्रथोगपारिजाते । अण्वलायनोऽपि-्दोमङृयं तु पंवव्यात्श्लीणां चूडाकृतावपि ॥ 
इति । मनुर पि-'अमन्रिका तु कर्येयं ख्ीणाभाव्रदशेषतः ५ इति । दोमोऽप्यमच्रक इलयेके । 
संस्काराः खीणामहोमकास्तृष्णीं स्युः" इति स्णलयथंसारे । होमो नेति चत्तिक्रत् ॥ 

अथ विव्यारस्भः । मदनरन्ने चरसिदः-अक्षरखीकृतिं इ्यासप्ते पत्रमहा- 
यने । उत्तरायणगे सूर्ये ऊुम्भमासं विवर्जयेत् ॥' दीपिकायाम्-र्ष पर्जन्यके काठे 
षष्ठीं स्कं शनिं जम् । अनध्यायाचिना नता देवं ग्रन्यकृतं गुर्म् ॥ ओधरः- 
'स्तादियसमीरमित्रपुरजिवेष्णाधिचित्राच्युतेष्वाराकर्यश्षदिनोदयादिरहिते राशो शिरे 
चोभये । पक्षे पूणनिशाकरे प्रतिपदं रिक्तां विदायाष्टमीं षष्ठीमष्टमञद्धभाजि भवने प्रोक्तोक्चरः 

१-नज्नाठृत्-अनुष्टानपडत्तिः । 



स्कतिः ॥' बिष्णुधर्मो्तरे-“पूलयितवा हरिं क्ष्म तथा देवं सरखतीम् । खवेदं 
सत्रकारांश्च स्वां वियां च विदेषतः \ एतेषामेव देवानां नाभ्ना तु जुहूुयाद्रृतम् । दक्षि- 

णाभिर्दिजन्द्रणां कर्तव्यं चात्र पूजनम् ॥' इति ॥ 

घय घदुर्विद्या ! दीपिकायाम्-अदितिगुरुयमाकंखातिचिवाभिपित्यघ्ुवद खिसु- 
ठेष्विन्दुमागन्यमेषु । शनिशरिबुधवारे विष्णुवोधे विपेषे सुसमयतिधियोगे चापविचा- 
प्रदानम् ॥' 

अथानुपनीतस विशेषः । गोतमः-श्रायुपनयनाकामचारवादभक्षाः" इति । भक्षणं 
ठनादेरपि' इति दरदत्तः \ अपरा ब्रद्धदातातपः-रिशोरभ्युक्षणं प्रोक्तं वाट- 
सयाचमनं स्प्रतम् । रजखलादिसंस्पश स्रानमेव कुमारके ॥ प्राक् चूडाकरणादयारः प्राग- 
्प्राश्नाच्छि्ुः । कुमारकस्तु विज्ञेयो य वन्मोञ्जीनिबन्धनम् !' आपस्तम्बोऽपि-'अन्न- 
भ्रारनाखयतो भवलासंवत्सरादियेकेः इति ¦ गौतमोऽपि-"न तदुपस्पदीनादाशौचम् । 
तखानुपनीतस्य चाण्डाखादिस्ृष्टस्यापि स्पशान्नि स्लानम् । इदं च षष्टवर्षाीसराक्, उर्व तु 
ज्ञानं मवयेव ! वार पमाद्रषी द्रक्षाथं शोचमाचरेत् । इति स्खतेः । कामचारा- 
दिकेऽप्येवम् । “उनेकादस्वर्षसय पव्वव्षासरसख च । चेर सुद्चैव म्रायधित्तं विशु 
द्ये ॥ अतो बारतरखासख नापराधो न पातकम् । इति स्प्रतेरिति दरदत्तः। 
स्परलय्थसारेऽप्येवम् ॥ 

अथोपनयनम्) अश्वलायन ः-गर्माषटमऽष्टमे वाब्दे पञ्चमे सप्तमेऽपि वा । दविजलवं 
्रा्ुयाद्निमो क्ष लेकादशे नृपः ॥' मनुः-श्रहवचैसकामस् कार्यं विप्रस्य पच्वमे । राज्ञो 

ल्ार्थिनः षष्ठ वैर्यस्याथौथिनोऽषटमे ॥' विष्णुः-्ठे तु धनकामसख वि्याकामख सपमे । 
अष्टमे सवैकामस्य नवमे कान्तिमिच्छतः ।' आपस्तस्बः-'गर्माष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयीत 
बहुवचनं गर्भषष्ठगर्मेस्मयोः प्रा्यर्थमिति खदा भाष्ये । केचित्तु विप्रख षष्ठे न 
भन्यन्ते। आपस्तम्बः-अथ काम्यानि, सप्तमे ब्रह्मवचैसकाममष्टम आयुष्कामं नवमे 
तेजस्कामं दशमेऽन्ना्काममेकादश इद्दरियकामं द्वादशे परुकामसुपनयेत् + गौणकारमाह 
भलुः-'षोडशाद्राक्षणस्य सावित्री नातिवतैते । आद्रारविदारक्षजरबन्धोराचतर्विरितेविंसः ।॥' 
ज्योतिर्निवन्धे- अग्रजा बाहुजा वेश्याः खावधेरूरध्वमब्दतः । अकृतोपनयाः सवे 
वृषला एवं ते स्मृताः ॥' 

गगैः-'विप्रं वसन्ते क्षितिपं निदापे वैद्यं षनान्ते तिनं विदध्यात् । माघादिदुक्रा- 
न्तिकप्मासाः साधारणा वा सकरद्विजानाम् ॥' हेमाद्रौ ज्योतिषे-माधादिषु च 
मासेषु मोक्षी पसु शस्यते ।' काखादर्दो बृद्धगाग्यः-“माघादिमासषयके तु मेख- 
रबिन्धनं मतम् । चूडाकरणमन्नं च श्रावणादौ विवैयेत् । मेजेयसूत्रेऽपि-वसन्तो 
ग्रीष्मः शारदित्युतवो वणीयुपर्व्येण मावादिषण्मासा वा समैवणीनामेतदुदगयनमनयोर्वि- 

जि ए) 
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कल्यः, इति 1 अत्रेदं तत््वम्-नात्र वसन्तेनोत्तरायणस्य संकोचः । श्राद्धे द्ीखापराह्ग- 
विधिनेवाधाने वसन्तादेः कृत्तिकादिनेव सायंप्ातर्विधिना यावज्जीवविधेरिव युक्तः) 
आद्ययोः परस्परव्यभिचारान्नियमः, अन्ये निमित्ते साङ्गकर्मोक्तेः काठपेक्षा । इह ॒तृत्तरा- 
यणं विना वसन्तस्याभावान्न नियमः, न वा निमित्तत्वम् । न च “एकं ब्रणीतेइतिवदवयंया- 
नुवादः । तद्रद्ाक्यभेदापर्दिारात् । उत्तरायणविधिवेयर्थ्या्लनुकस्पोयमिति । माघ 
आदिर्यषां प्श्वानम् , एवं षट् । 

पारिजाते ब्रहस्पतिः-्षषचापकुटीरस्थो जीवोऽप्यज्चुभगोचरः । अतिरोभनतां 
दद्याद्विवाहोपनयादिषु \॥` च्रत्तराते-“न अन्मधिष्ण्ये न च जन्ममासे न जन्मकाटीन- 
दिने विदध्यात् ! व्येष्टे न मासि प्रथमसख सूनोस्तथा युताया अपि मङ्गलानि ॥ राज- 
मार्तण्डः-*जातं दिनं दषयते वसिष्ट ह्यष्टौ च गर्गो नियतं दशात्रिः ! जातस्य पक्षं किङ 
भागुरि शेषाः प्रश्रः सलु जन्ममासि ॥ जन्ममासे तिथौ भे च विपरीतदठ सति ) 
कार्य मङ्गठमिदाहूरीगैमार्गवगोनकाः ॥ जन्ममासनिषेधेऽपि दिनानि दश वर्जयेत् । जारभ्य 
जन्मदिवसच्छुभाः स्युसिथयोऽपरे ॥" ग्नन्थान्तरे- श्रते जन्मत्रिखारिथो जीवोऽपीष्टोऽ- 
चैनात्सकरत् । शुभोऽतिकाठे तुरयाषटव्ययस्थो द्विगुणार्चनात् ॥ शुद्धि्नैव गुरोरस्य वर्ष 
प्रपतऽष्टमे यदि । चैत्रे मीनगते भानो तस्योपनयनं जुभम् ॥ जन्ममादष्टमे सिंहे नीचे वा 
रातुमे गुरो । मोञ्जीवन्धः शुभः प्रोक्तशेत्रे मीनगते रवो ॥' नारदः-“बारख बलहीनोऽपि 
शान्या जीवो वरप्रदः । यथोक्तवत्सरे कार्यमनुक्ते चोपनायनम् ।॥* शान्तिशाग्रे वक्स्यते । 

ज्योतिर्निवन्धे सिहः-^तृतीया पञ्चमी षष्ठी द्वितीया चापि सप्तमी । पक्षयो- 
रुभयोश्चैव विशेषेण सुपूजिताः ॥ धर्मकामौ सिते पक्षे कृष्णे च प्रथमा तथा । शुङ्ध- 
तरयोदसीं केचिदिच्छन्ति मुनयस्तथा ॥' रोडरानन्दे वसिष्ः-नेमित्तिकमनध्यायं 
कृष्णे च प्रतिपदिनम् । मेखलाबन्धने शस्तं चोटे वेदत्रतेष्वपि ॥ प्रशस्ता प्रतिपक्करष्णे न 
पूतौ प्रसंयुता ॥* एतदतीतकाटस्यारतस्य वयोरुपनयनविषयम् । रास्ता प्रतिपक्कृष्ये 
कदाचिच्छुभगे विधौ । चन्द्रे बख्युते रमे वर्षाणामपि ल्गने ॥' इति व्यासोक्त- 
रियाहुः 1 एवं सप्तम्यपि, तस्या गख्ग्रहत्वोक्तेः 1 

वृहरपतिः-शुङ्घपक्षः शुभः प्रोक्तः कृष्णशान्यत्रिकं विना ॥ तथा-'मिथुने 
सखिते मानो व्येष्ठमासो न दोषकृत् ॥ मदनरल्ने नारदः-'विनर्तुना वसन्तेन कृष्ण- 
पक्ष गरग्रहे । अपरा्ञे चोपनीतः पुनःसंस्कारमर्हति ।॥ अर्पीह्गखेधाविभक्तदिनतृतीयांश 
इत्युक्तं तत्रैव । वसन्ते गरग्रहो न दोषायेय्थैः ! नारदः- कृष्णपक्षे चतुर्थी च सप् 
म्यादिदिनत्रयम् । ् रयोदशीचतुष्कं च अष्टावेते गर्ग्रहाः ॥ वसिष्ठ;-“पापांशकगते 

१--“जवयुख=एथक्ुय. २--धर्मकामो=दर मीत्रयोदश्यो. ३--छद्त्रयोदरशी' इल्त्र शरष्णे 
त्रयोदशी, इलेव पाठः समीचीनः, संस्कारकस्तुभगोपीनाथभद्यादिसंमतत्वादन्र छुद्शब्दस्याखवार-। 
स्याञ्च ! ४ तथा चोक्तं स्कान्दे-““उर््वं॒सूर्योदयाव् पूवं सुहूतौनां तु पञ्चकम् । प्रूवौद्धः प्रथमः . मक्त 
मध्याहस्तु ततः परम् + अपराह्वस्ततः भोक्त सुह्ूर्तानां ठु पञ्चकम् ॥° 

२५ नि ° सिं° 
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चन्दर अरिनीचथितेऽपि च । अनध्याय चोपनीतः पुनःसंस्कारमर्हति ॥ अनध्याय पूर्त 
यस्तस्य चैवापरऽहनि । व्रतबन्धं विसगं च विचारम्मं न कारयत् ॥ राजमार्तण्डः- 
'आरम्भानन्तरं यत्र प्रयारम्भो न सिध्यति । गगीदिय्नयः सर्वे तमवाहुर्गलग्रहम् ॥° 
ञ्योतिर्मिवन्धे-'अष्टकासु च स्वासु युगमन्वन्तरादिषु । अनध्यायं प्रकुर्बति तथा सो- 
पपदाखपि | सोपपदास्तु स्ष्रव्यर्थसारे-सिता ज्येष्ठे द्वितीया च आशधिने दशमी 
सिता । चतुर्थी द्वादङी माघ एताः सोपपदाः स्मृताः ॥' एवं प्रदोषदिनं वर्ज्यम् ! परदोष- 
खरूपमाह गेभिलः-शष्टी च द्वादशी चैव अधरा्रोननाडिका । प्रदोषमिह कुर्वीत 
तृतीया तूनयामिका ॥' ज्योतिर्निबन्धे व्यासः-“या वेत्रवैशाखसिता तृतीया 
माघस्य सपतम्यथ फल्गुनस । कृष्णे द्वितीयोपनये प्रशस्ता प्रोक्ता भरद्मजयुनीन्द्रसुख्यैः ॥' 
अत्रापि छष्णप्रतिपदर्ज्ेयम् । यत्तु ब्रहद्धाग्येः-अनध्याये म्रढरबुति यस्तु नैमित्तिको 
मवेत् । सपमी मघुञ्े तु तृतीया चाक्षया तथा । बुधत्रयेनदुकैराश्च शस्तानि व्रत 
बन्धने ॥' इति तस्रायशित्तार्थोपनयनविषयम् । 'खाध्यायवियुजो घस्र कृष्णग्रतिपदादयः । 
्रायशित्तनिमित्ते तु मेखटावन्धने मताः ।' इति तेनेवोक्तेरिति निर्णयाशतकालादरौ। 
यदपि अयोपेतपूर्ैस्य इत्युक्खा “अनिरस्तं परिदानं काटश्व'हद्याश्वरायनेन पुनरुपनयने 
काठनियम उक्तस्तथापि निमित्तान्तरमेव सः । तदानीमकरणे तु पूर्वोक्तकासे ज्ञेयः । प्रति- 
पेदुपनयने कालानियम इति तु युक्तम् । गगेः-श्रहे रवीन्दरोरवनिप्रकम्पे केतूदरमो- 
स्कापतनादिदोषे । अते दशाहानि वदन्ति तञ्ज्ञाख्चयोदशाहानि वदन्ति केचित् ॥ संकटे 
तु चण्डेश्वरः-दाहे दिशं चैव धराप्रकम्ये वजप्रपातेऽ्थ विदारणे च । केतो तथोल्कांशु- 
कणप्रपाते त्यहं न कुयाद्रतमन्ञसनि ॥' तत्रेव-विदबतोपनयने खाध्यायाध्ययने तथा । 
मै दोषो चञुषां सोपपदाखध्ययनेऽपि च ।॥' 

हेमाद्रौ ज्योतिषे-दस्तत्रये पुष्यधनिष्ठयोश्च पौष्णाधिसौम्यादितिविष्णुभेषु । शसते 
तिथो चन्द्रबटेन युक्ते कार्यो द्विजानां बरतवन्धमोक्षौ ॥ ज्योतिनिंबन्धे नारदः- 
श्रेषठान्यरैत्रयान्येज्यचन्द्रादिद्यत्तराणि च । विष्णुत्रयाधिमित्रान्जयोनिभान्युपनायने ।" 
बृहरपतिः-त्िषक्तरषु रोदिण्यां हस्ते मैत्रे च वासवे । तवष्ट सोम्यपुनर्वखोरुत्तमं ह्यप- 
नायनम् ॥ ज्योतिनिबन्धे-“ूरदस्त्रये सारपशचतिमूेषु बह्चाम् । यजुषां पोष्ण- 
मै्क्थेदियपुष्यमृदुशवैः ॥ सामगानां हरीशाकवसुपुष्योत्तराधिभैः । धनिष्ठादितिमेतरर्े- 
ष्विन्दुपौष्णेष्वयवेणाम् ॥ राजमार्तण्डस्तु त्राहयणस्य पुनर्वसु निषेधति । 'ताराचन्द्रा- 
कूटेषु रहाब्देषु शुमेष्वपिं । पुनर्वसौ कृतो विप्रः पुनःसंस्कारमरईति ॥ 

ज्योतिर्मिबन्धे नारदः-“सवेषां जीवयुक्ररवारः प्रोक्त वते भाः । चन््राकौ 
मध्यमो ेयो सामबाहुजयोः कुजः ॥ शाखापिपतिवारथ शाखाधिपवरं तथा । राखाधि- 
पतिरयं च दुं त्रितयं ते ॥ दाखराधिपाओ रब्नसंप्रहे-छगयर्वसामयञुपरम- 
धिया गुरसोम्यभोमसिताः । जीव॑सति विनां त्रखारोष्णगू , विञ्चां चन्द्रः ४" इ + 
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उपन्यनविचारः 1 तृतीयपरिच्छेदस्य पूवाधम् । १९ 

पारिजाते वरहस्पतिः-वहचानां गुरवार यञर्वेदङषां कवेः । सामगानां धरासूनोरथै 
विदुषां खेः ॥' अत्र ठ्मशुद्खादि दैवज्ञो ज्ञेयम् । विस्तरभयान्नोच्यते । 

लद्टः-्रतेऽदहि पवैसंध्यायां वारिदो यदि मजेति । तदिने सखादनध्यायो व्रते तत 
विवर्जयेत् ॥' ज्योतिर्निबन्धे- नान्दीश्राद्धं छतं चेत्यादनध्यायस्लकाछिकः । तदो 
परनयनं काय वेदारम्भं न कारयेत् ॥' एतद्वहचातिस्क्तिनाम् । तेषां तदिन वेदारम्माभा- 
वात् । अतस्तेषासुपनयनं न भवलेव । पेनरेयोपनिषदि-ृगादिज्येष्ठान्तं वषत, ते 
विना वर्षादौ तिरात्रमनध्यायः' इति वेदभाष्ये उक्तम् “एतच भ्रातः सनिते, सायं 
स्तनिते तु दिवैव चर भपयित्वा सायसंध्योत्तरं होमं कुर्यात् !, “न संध्यागर्बिते काठे न 
वृष्टयुखातदूषिे ! ब्रद्योदनं पचेदभ्नौ पकं चेच्च ॒निवतेते ॥ बहयौदनं पचेदग्नौ पक्षमन्नं न 
दुष्यति ॥° इति संय्रहोक्तः । इति प्रयोगरन्ने मद्चरणाः ॥ 

अव्र शान्तिरप्युक्ता सिहमसादे-बरह्मोदनविधेः पूर्तं प्रदोषे गर्जितं यदि ! तदा 
गरजितादि- विघ्नकरं ज्ञेयं बयोरध्ययनख तत् ॥ तख शन्तिप्रकारं त॒ वक्ष्ये साखायु- 
दान्तिः । सारतः ! प्रधानं पायसं साज्यं द्रव्यं शान्तियजौ भवेत् ॥ सूक्तं बदस्यतेर्वि- 

द्ान्पटेलज्ञाविव्रद्धये । गायत्री चैव मच्रः सखास्रायथित्तं तु सर्पिषा ॥ धं सवस्सकां दया- 
दाचार्याय पयखिनीम् । ् रह्यणान्भोजयेतयश्चात्ततो ब्रह्मौदनं चरेत् ॥' 

उपनयने चाधिकारिणो माधवीये व्रद्धमलनुनोक्ताः-पिता पितामहो भाता 
ज्ञातयो गोत्रजाग्रजाः । उपायनेऽधिकारी सखादपूर्वाभवे परः प्रः ॥ पयोगरन्े-“पिते- 
पोपनयेदुत्रं तदभावे पितुः पिता । तदभावे पितुभाता तदभावे तु सोदरः ॥' पितेति 
विप्रपरं न क्षत्रियादेः । तेषां पुरोहित एव, उपनयनसख द्टर्थत्वात् । तेषां चाध्यापनेऽ- 
नधिकारात् । अत्र पितृव्यख य्येष्ठ्ा्रमवेऽधिकारः । “असंस्छृतास्तु संस्कायी आातृमि 
ूर्वसंस्कतेः" इति यान्ञवल्क्योक्तेः । तेनेदमविभक्तपरम्, पूर्वं तु विभक्तपरम् । मातू 
रजोदोषे तु प्रागुक्तम् ॥ 
अथ षण्डसरूकादीनां विरेषः । प्रयोगपारिजाते ब्राह्ये-“राहण्यां बह्मणा- 

जातो ब्राह्मणः स इति श्चुतिः । तस्माच्च षण्ठवधिरकुन्जवामनपङ्कषु ॥ जडगद्धदरोगा- 
तैडष्काङ्गविकठाद्धिष् । मततोन्मततेषु मूके शयनसे निरिन्द्रियं ॥ ध्वस्तपुस्तेषुं चैतेषु 
संस्काराः स्युर्यथोचितम् । मत्तोन्मत्तौ न संस्कायौविति केचित्रचक्षते ॥ कर्मसखनधिका- 
राच्च पाति नासि चैतयोः । तदप च संस्कार्यमपरे त्वाहुरन्यथा ॥ संस्कारमन्तहो 
मादीन्करोयाचायै एव तु । उपनेयां श्च विधिवदाचायंसय समीपतः ॥ अआनीयाभििसमीपं 
वा सावित्रीं सस्य वा जपेत् । कन्याखीकरणादन्यत्स्व विपे कारयेत् ॥ एवमेव द्वि 
जति संस्कार्यो ङुण्डगोरकौ ॥ इति । स्खव्यर्थसारेऽप्येवम् । कुण्डगोठक॑यीः 
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१----ष्वुधेः द्रति पाटः । 



१९६ निर्णयसिन्धो [ संस्काररोपे निणैयः 

संस्का्यतं श्राद्धे निषेधश्च कषेत्रजपुत्रविषयः । अन्यस्य "विन्नाखेष विधिः स्मृतः" इति वचनात् 
अन्रादमण्येनोपनयनाचग्रािर्यिपराकंः । 

उपनयनं च कुमारं भोजयिता कार्यम् । श्रागेवेनं तददर्भोजयन्ति' इति मदनपारि- 
जाते गोभिलोक्तः । गायत्युपदेशश्ोत्तरतोऽः कायैः । “उत्तरेणामिमुपवितः प्राडूमुख 
आचाधः प्रयङ्युख इतरोऽधीटि मोः इति चाङ्कायनसूत्रोक्तेः । ययि काल्याय- 
नेन-'अथास्मे सावित्रीमन्वाहोत्तरतोऽयेः प्रयद्मुखायः इत्युक्ला-“दक्षिणतस्तिष्ठत 

आसीनाय रके इति विकल्प उक्तः, तथापि कातीयानामेव सः } बहचानां तृत्तर एवं 
वेदक्यात् । भिक्षायां विशेषमाह काद्यायनः-'मातरमेवाम् भिक्षेत । पराारमाध- 
घीये-'मातरं वा खसारं वा मातुवा भगिनीं निजाम् । भिक्षेत भिक्षां प्रथमं याचेनंन 
विमानयेत् ॥' 

अथ संस्कारलोपे रौनकः-“आरभ्याधानमाचोरात्काठेऽतीते तु कर्मणाम् । 
व्याहृलयाभिं तु संस्छरय हता कम॑ यथाक्रमम् ॥ एतेष्वेकेकलोपे तु पादज समाच- 
सत् । चूडायामधेक्रच्रं स्यादापदि स्ेवमीरितिम् ॥ अनापदि तु सर्वैर द्विगुणं द्विगुणं 
चरेत् ॥" पारिजाते काद्यायनः- टु कर्मणि सर्वैर प्रायश्चित्तं विधीयते । 
प्रायधित्ते कृते पश्वा कम॑ समाचरेत् ॥' स्श्टयर्थसारे चैवम् । कारिकायां 
तु-श्रायथ्ित्ते छृतेऽतीतं ठ्पं॑कर्म॑ कृताकृतम्" इ्युक्तम् । श्रायधित्ते कृते 
पश्चादतीतमपिं क्मं॑वै । कारयमियेक आचायौ नेयन्ये तु विप्चितः ॥ इति । 
नरिकाण्डमण्डने तु-'काटातीतेषु कार्येषु प्राप्तवत्खपरेषु च ।! काठातीतानि कृत्वैव 
विदघ्यादुत्ताणि तु ॥' तत्र सर्वेषां तत्रे नान्दीश्राद्धं कुर्यात्, देशकाठकरवैक्यात् । 
'गणदाः क्रियमाणानां माद्णां पूजनं सकृत् । सक्देव भवेच्छरद्धमादो न प्रथग्- 
दिषु ॥ इति छन्दोगपरिशिष्टात् । एतद्वहूनामपलानां युगपत्संस्कारकरणविषयमिति 
बोपदेवः । अतीतसंस्काराणां युगपत्करण इत्यन्ये । तत्रापि चौरस्योपनीलया सहेति 
पक्षे उपनीतिदिन एवानुष्ठानं न पूरैदिने, सहत्वस्य दिकसैक्ये सज्चिकृष्टतरत्वात् । 
बृद्धाचारोऽप्येवम् ॥ 

उपनीतिदिने मध्याहसंध्यामाद पारिजते जैमिनिः-यावद्भद्योपदेशस्तु तावत्स 
ध्यादिके च न। ततो मध्याहसंभ्यादि सर्वं कम समाचरेत् ॥' इति । बद्य=गायत्री । 
यत्तु वचनस्-उपायने तु कतैव्यं सायंसंध्ये उपासनम् । आरभेद्रदमय्ं तु मध्याहवे त॒ 
परेऽहनि ।४ इति, तच्छखान्तरविषयमिति पारिजातः । विकल्प इति युक्तं पश्यामः । 
उपनयनाभिक्षिरा्रं धाः, श्यदमेतमभि धारयन्ति इत्यापस्तम्बो क्तेः । बौधायन- 
सू तु सदा धारणमप्युक्तम्-'उपनयनादिरमिस्तमोपासनमिलाचक्षते, पाणिग्रहणादियेके, 
नियो धार्योऽनुगतो निर्मन्ध्यः' इति । इदं जातारणिपक्षे । अन्यथा मन्थनासंभवात् ॥ 



उपनयनसंभाराः ] वरृतीयपरिच्छेदस पूर्वार्धम् । १९७ 

ब्रह्मयज्ञे विरोषमाह तत्रैव जेमिनिः-अनुपाङ्चतवेदस कर्तव्यो बरहमयज्ञकः । वेदथाने 
तु सावित्री गृह्यते तत्समा यतः ॥ इति । येषां तदिन एव वेदारम्भस्तेषां नेदमिति 
दिक् ॥ 

अथ ब्रह्मचारिधमाः। याज्ञवल्क्यः-मधुमांसाजनोच्च्शक्तसखीप्राणिहिसनम् । 
भास्करालेकनाश्चीरपखिदादि वर्जयेत् ॥' मनुः -“अभ्यङ्गमज्ञनं चाक्ष्णोसपानच्छधार- 
णम् ।' वर्जयेदिति प्रकृतम् । पारिजाते कौर्म-"नादशग चैव वीक्षेत नाचरेदन्तधावनम् । 
गुरूच्छिषठ मेषजारथ प्रयुज्ञीत, न कामतः ।।' एतच्निषिद्धमध्वादिविषयम्, अन्यस्य, गुरूच्छि- 
टय सर्वदा प्रपिः । "स वेदयाधीयीत कामं रुरोरच्छष्ट मेषजार्थं सर्वं प्राश्नीयात् ! इति 
वसिष्ठोक्तेः । चये्ठम्रातुस्यिपि जेयम् । णपितुर्ज्ष्ठ्य च अतुरच्छिषठ भोज्यम् इत्या- 
पस्तम्बो क्तेः । गुरुपुत्रे तु स्वयन्नरे उक्तम्-गुरुवदरपुत्रः सादन्यबोच्छि्टभोजनात् ॥' 
प्रचेताः-'ताम्बूटास्यज्ञनं चैव कांस्यपात्रे च भोजनम् । यति ब्रह्मचारी च विधवा धर 
व्रिवजैयेत् ॥' 

यमः-मेखलमजिनं दण्डमुपवीतं च नियः । कोषीनं करिसूष्रं च ब्रह्मचारी तु 
धारयेत् ॥ अग्नीन्धनं भेक्ष्यचयौमधःशय्यां गुरोर्हितम् ॥ इुयीदिति शेषः ॥ 

मेखरामादाश्वखायनः-'तेषां मेखला मौञ्जी ब्राह्मणस्य धलुज्या क्ष्रियस्यावी 
वैरस्य! इति । आचाथैः-शरबरृता मेखला काया विवार स्यात्समावरता । तद्वन्थयख्चयः 
कायः प्च वा सप्त वा युनः ॥' मजुः-मोल्ली पिव्त्समा क्ष्णा कायौ विप्रख मेखल । 
त्रिवृता अन्थिनैकेन त्रिमिः प्वभिरेव वा ॥ मौख्यभावे तु कर्तव्याः कुारमन्तकवस्वजैः ॥' 
अच्र प्रवरसंख्यानियम इति बद्धाः । 

अथ दण्डाः मलः-श्राह्मणो वैस्वपाखो क्षत्रियो वाटखादिरौ । पेष्पलोदुम्बरौ 
त्ैरयो दण्डानईन्ति धर्मतः ॥' एषाममवे गोतमः-यज्ञियो वा स्वेषां मूर्धरलटनासा- 
प्रमाणः' इति ॥ | 

अनजिनमादहाश्वरायनः-'अहतेन वाससा संवीतमेणेयेन वाऽजिनेन बराह्मणे रखेण 
्षत्रियमाजेन वैद्यम्" इति । यद्यप्यैणेयङब्देन भृगीचर्मेवोच्यते एण्या दृः इति 
पाणिनिस्दरतेः, रेणेयमेण्याश्चमायमेणसेणसुमे त्रिषु । इति अमरकोशाच । 
तथापि रष्णसरुबस्तान्यजिनानि' इति राङ्कोक्तेः, सर्वेषां वा रौरवम् इति यमोक्ते । 
भरगचर्मणा स॒ह विकल्पो ज्ञेयः ) वश्लाजिनयोस्तु विकल्पः । “कपास वाऽविकरृतम्ः इति 
गोतमोक्तेः ॥ 

अथ यज्ञोपवीतम् । मलुः-'कापीसमुपवीतं साद्विमस्योध्वेबृतं धिव्रत् ॥' पारि- 
जाते देवङः-'कापीसक्नौमगोवारङणबत्वतृणादिकम् । यथासंभवतो धायञुपवीतं -दि- 
जातिभिः ॥ शुचौ देये चिः सूप्रं संहताङ्कतिमूके । आवय ष्ण्णवल्या. तत्रिुणीकृलः 
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युलञतः \ अन्िद्गकै्िभिः सम्यक् प्रक्षाल्योध्ववृतं विवृत् । अग्रदक्षिणमावृल्य सावित्या 
त्रिगुणीकृतम् ॥ ततः प्रदक्षिणावतं समं खान्नवसूत्रकम् । त्रिरावेष्टय ददं वद्धा ब्रह्मविष्ण्वी- 
श्वरान्नमेत् ॥' तन्नवतन्तु कार्यम् । 'सावित्या ्रियुणं ऊु्यान्रवसूत्रं तु तदधवेत् ॥ इति तेनै- 
वोक्तेः ! छन्दोगपरिदिष्टे-तिबरदृष्वव्रूतं कार्य तन्तुत्रयमधोवृतस् । तिवत चोपवीते 
सात्तसेको अन्थिरिष्यत ॥' उष्यवृते दक्षिणं करमू्वं करता वक्तम् । भ््रयु;-वामावतै- 
वर्तिं निगुण कृत्वा दक्षिणावतवठिते त्रिगुणं कायम् स॒ एकस्तन्तुरेवं भरितन्तुकमि- 
यर्थः । कालयायनः-शृष्ठदेरो च नाभ्यां च धृतं यदिन्दते किम् । तद्धार्यमुपवीतं खयान्ना- 
तिरम्बं न चोच्छितम् ॥' बसिष्ठः-नाभेरुध्वेमनायुष्यमधो नमिस्तपक्षयः । तस्मान्ना- 
भिसमं ुर्यादुपवीते विचक्षणः ॥' पारिजाते देवलः-“उपवीतं बगेर दवे तथेतरयोः 
स्मृते । एकमेव यतीनां खादिति शास निश्वयः ॥` स एव-वहूनि वायुष्कामसखः । 
तत्र मत्रमादह स॒ एव-'यज्ञोपवीतमिति वा॒व्याहृटया वापि धारयेत् ॥ देमाद्रौ- 
धयज्ञोपदीते दवे धार्ये श्रौते स्मर्ते च कर्मणि । तृतीयसुक्तरीयार्थे वल्ाभावे तदिष्यते ॥' 
देवङः-साविभ्या दरकृलयोऽद्धिर्मिताभिस्तटुक्षयेत् । विच्छिन्नं चाप्यधो यातं मुक्त्वा 
निर्मितसुत्छजेत् ॥ मजः-मेखटामनिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम् । अप्सु प्रास विनष्टानि 
गृह्णीतान्यानि मच्रतः ॥ 

अथेतष्टोपे प्रायथित्तम् । मलः-“अक्रला भेश््यचरणमसमिध्य च पावकम् । अ- 
नातुरः सपतरात्रमवकी्िव्रतं चरेत् ॥' अमला आपदि यागे तु याज्ञवल्क्यः-भश्षयामि- 
कर्ये यक्त्रा तु सप्तरात्रमनातुरः । कामावकीण इलाभ्यां जहुयादाहुतिद्रयम् ।॥ उपयानं 
ततः कुयात्पमासिषन्तरनेन तु )' मत्रास्तु मिताक्षरायां ज्ञेयाः । सकृप तु ऋश्वि- 
घाने- मानस्तोके जपेन्मच्रं रातसंख्यं शिवालये । अभिकार्य विना भुक्तो न पापं बहयचा- 
रिणः ॥' स्लयर्थसारे तु संघ्याभिकार्यलोपे सातवा्टसदस्तं जपः । भिक्षाठोपेऽ्टशतम् । 
अभ्यासे द्विगुणं पुनःसंस्कारशेदयक्तम् ॥ अपरा संवर्तः- "यः संध्यां चैव नोपासते 
अभिकार्यं यथाविधि । गायत्यष्टसदसं तु जपेत्लात्वा समाहितः ॥' | 

अभ्रिकायं संघ्यादये कार्यम् । “अभिकार्य ततः कुर्याससध्ययोरुभयोरपि' इति यान्ञ- 
क्योक्तेः । सायमेव वा, "सायमेव वामिमिन्धीतेयेके" इति लौगाक्चिणोक्तेः । 
रिजाते श्द्धरातातपः-त्रहमचारी तु योऽश्रीयान्मधु मांसं तथेव च । प्राजापयं 

चरत नतरोषं समापयेत् ॥' ऋग्वि धाने-^तं वो धिया जपेन्मन्र रक्षं चैव रिवाठये ! 
जह्नचारी खर्म न्यं चेत्पणमेति तत् ॥" 
५ तु मतुः अवकीर्णी तु काणेन गईैमेन चतुष्पथे । खाटीपाकविधानेन 

भ तति गि ॥ पिलस्तु मिताक्षरा बयः । उपवीतना त हारीतः 
१--सत्र सरोमकं चेस्स्यात्ततः छत्व! धिरोमकम् ।› इत्यधिकं कस्सिश्चित्पुस्तके । “समा सिचन्तु 

मस्वः सचिनः सं इदस्यक्निः । समत्यमन्षिः सतती मसा बरह्मवच॑सः दति मन्न; । . 
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'मनोत्रतपतीमिश्वतस् अञ्याहूतीुतरा पुनः प्रतीयात् ।' तत्रैव मरीचिः-श्रहयसूं विना 
सङ्क विण्मूत्रे कुरतेऽथ वा । गायत्यष्ठसदसरेण प्राणायामेन शुद्धयति ॥' 

मनुः-भोःशब्दं कीतैयेदन्ते खस्य नाम्नोऽभिवादने । आयुष्मान् भव सौम्येति वाच्यो 
विप्रोऽभिवादने ! अकारधासख नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः छतः ।' रामन्निति नकारादुरव 
इयर्थः । अभिवादनप्रयमिवादनादौ विशेषः स्श्रवयर्थसारे पारिजातादौ ज्ञेयः । 
१ {-“ज्यायानपि कनीर्यासं संध्यायामभिवादयेत् । विना रिष्यं च पुत्रं च दौदिर दुहितुः 
पतिम् }' 

अथ पुनरुपनयनम् । पारिजाते रातातपः-र्ुनं गरञ्जनं जगध्वा पराण चं 
तथा शुन; । उ्रमाुषकेभाश्वरासमीक्षीरमोजनात् ॥ उपायनं पुनः ्यात्तपङ्रच्छं चरे- 
नहः ॥' इति देमाद्रौ ब्रद्धमजुः-*जीवन्यदि समागनच्छेदूतकुम्भे निमज्य च ! उग्यखं 
सापयित्वासख जातकमीदि कारयेत् ॥' तत्रैव पाद्य-श्रेतरय्याप्रतिग्राही पुनःसंस्कारमरैति । 
चन्द्रिकायां बौधायनः-सिन्धुसोवीरसोराष्रं सथा प्रयन्तवासिनः । अ्गवङ्कणिङ्गा- 
सान् गत्वा संस्कारमर्हति ॥' हेमाद्रौ प्रायथित्तकाण्डे श्रृद्धगौतमः-खरमु्र च 
मदिषमनङ्गाहमजं तथा । बस्तमारद्य युलजः कोरे चान्द्रं विनिर्दिशेत् ॥' माकेण्डेयः- 
सरमारुद्य विप्रस्तु योजनं यदि गच्छति । तपकरच्छरू्यं प्रोक्ते शरीरस्य विरोधनम् ॥ पुन- 
जेन्म प्रकुर्वीत धृतगभविधानतः ॥ मदनरत्ने मिताक्षरायां च सरानमात्रसुक्तम् । 
मनुः-अज्ञानासादय विण्मूत्रं सुरासंसृष्टमेव च । पुनःसेस्कारमदैन्ति यो वणा द्विजा- 
तयः }" मिताक्षरायां परा्दारः-यः प्रयवसितो विप्रः प्र्रज्यातो विनि्मैतः । यना- 
शकनिवृत्तश्च गारैस्थ्यं चेचिकीर्षति ॥ स चर्रीणि कृच्छ्राणि चीणि चान्द्रायणानि च । 
जातकमौदिभिः सर्वै; संस्कृतः शुद्धिमाभ्चयात् ॥ 

बौधायनसूत्रे-अथोपनीतख व्रतानि भवन्ति, नान्यसोच्छिष्ट युञ्लीतान्यत्र प्ति्यि- 
ठाम्यां, न सिया सह सुज्जी, मधुमांसश्राद्धसूतकान्नानि, दस्याहसंधिनीक्षीरं, उ्वाकनि्यासौ; 
विरापने, गणान्नं, गणिकाक्नमिति । एतेषु पुनःसंस्कारः ।'प्रतिषिद्धदेश्चगमनमिलेके । अथाप्यु- 
दादरन्ति-ुराषटसिन्धुसोवीरमवन्तीं दक्षिणापथम् । एतानि ब्राहमणो गत्वा पुनःसंस्कारः 
मर्हति 1 अथ पुनःसस्कारं व्याख्यास्यामो देवयजनग्रभूदयाभ्भिरुखाकूला पट्च समि- 
धमाज्येनाडक्खामभ्याधाय वाचयति-पुनस्त्वादिलया रुद्रा वस्वः० कामाः खाहा' इति। अर्थ 
व्रायप्राय्चित्ते जुहोति यन्म आत्मनो मिन्दामूत्० पुनरभरिशवक्षुरदादिति दाभ्यामथ पकज्जु- 
होति-^सप्त ते अम्ने समिधः सप्त जिह; सप” धृतेन खाहा' इ्यथाज्याहूतीरुपलदीति- 
धेन देवाः पवित्रेण इति तिखभिरलुच्छन्दसं खिषटकरखभृति सिद्धमाधेदुवरदानादथा- 
परमा परिदानात्करुत्वा पालारीं समिधमाधायाथ ब्रायग्रायश्चित्ते जुदोयथ व्याहृतीरद्येति । 
अथापरो द्यणवचनादेव सावित्या शतक्रत्वो धूतमभिमश्य प्रादय कृतप्रायशित्तो भवति + 

१--~“अत्रत्य' इति पाठः ‹ 
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गसेवीप्युच्छिषटं भुज्जीत । अथाप्युदाहरन्ति- वयनं दक्षिणादानं मेखलादण्डमजिनभैक्ष्यचरय 
वरतामि च निवर्तन्ते पुनःसंस्कारकर्मणिः इति । 

आन्वलायनयद्येऽपि-अथोपेतपूर्वसयः इलयादिना पनःसंस्कार उक्तः । तथा पित्रा- 
दिव्यतिरेकेण ब्रह्मचारिणः प्रेतकर्मकरणे पुनरपनयनमियपराकोदयः । चिस्थली- 
सेनौ-कर्मनाराजरसर्छकरतोयाविलद्गनात् । गण्डकीबाहुतरणासुनःसैस्कारमदेति ॥' 
गौडास्तु-“करतोयाजलस्पर्शाकर्मनाशाविरदनात् । इति परन्ति । तन्न । दानधरमषु 
करतोयालञने प्रारस्लोक्तेः । "करतोये सदानीरे सरिचेऽतिविश्वुते । आ्ावयसि पो- 
रणां पापं हरकरद्धवे ॥ इति स्म्रतिदपेणचन्द्रिकालिखितसरानमव्राच् । परा- 
चारः- अजिनं मेखसा दण्डो भश््यचयी चतानि च । निवतैन्ते दहिजातीनां पुनःसंस्कार 
कर्मणि ॥' दरदनत्तस्तु-“य एकं वेदमधीलान्यं वेदमध्येतुमिच्छति तस्य पुनरुपनयनम् ; 
तेन मरतिवेदमुपनयनं कव्यम्" इयाह । जन्ये नैतन्मन्यन्ते । सर्वेभ्यो वे वेदेभ्यः सावि- 
ञ्यनूच्यते"हत्यापस्तम्बो क्तेः । 

तद्विधिः कारिकायाम्-वेदान्तरमधीलेव ऋग्वेदं ये तधीयते । उपनीतियिं 
तेषामठंकरणवर्जिता ॥ यदैतदुपनीतख प्रायशित्तं यदा भवेत् 1 कृताकृते च वपनं मेधा- 
जननमेव च ॥ मेधाजननसद्धावे व्रतचर्या भवेदिह । अनुप्रवचनीयश्च तदभावे दयं न 
हि ॥ पडिानं न कार्यं खान्निमित्तानन्तरं विदम्  पूपैस्या वाचयेस्थाने तत्सवितुवरेणी- 
महे ।' इति। यद हारीतः-“दविविषाः धियो ब्रह्मवादिन्यः सचोवध्वश्च । तत्र ब्रह्मवादिनी- 
नामुपनयनमस्रीन्धनं वेदाध्ययनं खये च भेक्ष्यचयाः इति, “सच्ोवधूनामुपनयनं कृत्वा 
विवाहः कायैः" इति, तद्यगान्तरविषयम् । पुराकल्पेषु नारीणां मौज्ञीवन्धनमिष्यते । 
अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवाचनं तथा + इति यमोक्तेः ॥ 

अथानध्यायाः । पारिजाते ब्रहस्पतिः-श्रतिपत्सु चतुर्द्यामष्म्यां पवेणो- 
योः । ओोऽनध्यायेऽचशर्वयां नाधीयीत कदाचन ।" नारदः-अयने विषुवे चैव शयने 
शोधने हरेः । अनध्यायस्तु कर्तव्यो मन्वादिषु ॒युगादिषु ॥" निर्णयाखते-“चातुमौसख- 
द्वितीयासु मन्वादिषु युगादिषु । अनध्यायस्तु कतैव्यो या च सोपपदा तिथिः ॥ गगेः- 
शचावूरजे तपस्ये च या द्वितीया विधुक्षये । चतुमीखद्वितीयास्ताः प्रवदन्ति मनीषिणः ॥' 
व्यर्थसारेऽपि-“आषादीकारतिकीफाल्गुनीसमीप्द्वितीयासु च' इति । मलुः-“उपा- 
कर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्र क्षपणं स्पृतम् । अष्टकासु तदोरात्रग्रलन्तासु च रात्रिषु ॥' इति । 
उत्सर्गे तु-'मनृक्तपक्षिण्यदयोरा्ाभ्यां त्यहस्य विकल्पः" इति विज्ञानेश्वर: । अष्टका- 
शब्देन सप्तम्यादि त्रयं ज्ञेयम् । '"तिसोऽष्टकाश्चिरा्रमन्यामेके' इति गौतमोक्तेः ! “- 
९५५ सौरछतन्तासु, चान्दरान्तस्य पर्वखेनैव निपेषसिद्धः इति सर्वज्ञनारायणः । 
एते नियाः1 
--भ-“निभ्य एव तु केदेभ्मः पादं पवमदूदुदत्, । तदिस्युचोऽस्याः साविभ्याः परमेष्टी प्रजापतिः ॥* 
इति स््रव्युक्तेः ! 



नेमित्तिकानध्यायाः | तरृतीयपरिच्छेदस्य पूवीरधम् । २०१ 

नेमिततिकानप्याह याज्ञवल्क्यः-“न्यदं प्रेतेष्वनध्यायः शिष्यविग्युरुबन्धुषु । 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे खशाखाश्रोतियं तथा ॥ संध्यागर्जितनिघातमूकम्पोल्कानिपातने । समाप्य 
वृदं दयुनिशमारण्यकमधीलय च ॥ पच्वदस्यां चतुरदश्यामष्टम्यां राहुसूतके । ऋतुसंधिषु सुक्त्वा 
वा श्राद्धिकं प्रतिगद्य च ॥ पयुमण्ड्कनङ्ुरश्वादिमा्रमूषकेः । कृतेऽन्तरे वदोराघ्रं सक्र 
पाते तथोन्छये ॥' अहणे दयुनिशोक्तावपि ग्रस्तासे त्यहमिद्युक्तं प्रार् । 

स्खवयर्थसारे तु-"रो तु अहे तिखो रावी, दिवा च व्यहम् ।' इत्युक्तम् । ऋतुः 
सौरः । सुक्तेद्युत्सवविंषयम् । “उर्ध्वं मोजनादुत्सवे' इति गौतमोक्तेः 1 श्राद्धिकं महै- 
कोदिष्टमिन्नम् । तत्र तु च्यदमिति मुः । स््रवयर्थसारे चैवम् । यत्त-"पश्वायन्तराये 
उयहमुपवासो विप्रवासश्च' इति गौतमोक्त, तत् परथमाभ्ययने । 

याज्ञवल्क्यः-“यक्रोष्गदंभोटूकसामवाणार्तनिःखने । अमेध्यश॒वशुद्रान्यरमशानप- 
तितान्तिके ॥ देशेऽशुचावात्मनि च विदयुत्स्तनितसंवे । युक्ताप्रैपाणिरम्मोन्तरर्षरत्रेऽति- 
मास्ते ॥ पायुप्रवर्षे दिग्दाहे संध्यानीहारभीतिषु । धावतः पूतिगन्धे च रिष्टे च गृहमा- 
गते ॥ खरोष््यानदस्यशनोवृक्षगिर्िहमे । सपव्रिंशदनध्यायानेतांस्तात्काटिकानिदुः ॥ 
वाणोवंशः । शततन्तुर्वणिति हरदत्तः । अमेष्याः=सूतिकादयः ! स्तनिते-गरजैः । वषी- 
तोऽन्यत्र गर्जबरृष्टिविद्युतां योगपद्ये आकाठिकः, वषीसु तात्काठिक इति नारायणः । 
संध्यागर्जे तु हारीतः-सायंसंध्यास्तनिते रातिः, प्रातःसंध्यास्तनितेऽदोरात्रं, रात्रो विद्य 
लपररत्यवधिः ।' "विद्युति नक्तं चापररात्रात्" इति गौतमोक्तः । ̂ तृतीयदि नांरोत्तर 
तु विद्युति सर्वैरात्रम्ः इत्याह स एव । त्रिमागादिग्रवृत्तौ सर्वमिति, अर्धरात्रे मध्ययामद्रय- 
मिति विज्ञानेश्वरः । मध्यदण्डचतुष्टय इति निर्णयाग्रते । मजुः-न विवाद न 
कृठहे न सेनायां न सङ्कर । न मुक्तमात्रे नाजी न वमित्वा न सूतके ॥ रुधिरे च नुते 
गात्राच्छख्चेण च परिक्षते ॥ को्म-शछेष्मातकस छयायां शात्मरर्मुकस्य च \ कदा- 
चिदपि नाध्येयं कोविदारकपित्थयोः ॥' मनचुः-शशयानः प्रौढपादश्च करत्वा चैवावस- 
क्थिकाम् । नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकान्नाचमेव च ॥ प्रोढपादः-पादोपरि पाददाता, 
आसनारूढपादो वेति हरदत्तः । सोपपदाखपि प्रागुक्तम् । स्खवयर्थसारे-शश्रवणद्मा- 
दसीमहामरण्योः प्रेतद्वितीयायां रथसप्म्यामाकञ्चे शवदग्ैने चादोरात्रम् । असपिण्डे 
गुरो सते त्रिरात्रम् । आचार्ये उपाध्याये च पक्षिणी, आचार्यभारयापुत्ररिष्येष्वहोसत्रर् । 
अभ्युतातेन मोविप्रमृतो तिरात्रम् । अयने विषुवे च पक्षिणी, अकालवृष्टौ च । आरण्य- 
माजौरसर्पनछुरपव्वनखादेरन्तरागमने तिरा्रम् । आरण्यश्वद्रगारादि वानररजकादो द्रादस- 
रात्रम् । खरवरादोष्रचाण्डारूतिकोदक्याशवादौ मासम् । गोगवयाजानाखिकादौ 
त्रिमासभ् ॥ दुञ्मेषश्वपाकाद षपण्मासम् । गजगण्डसारससिंहव्याधमहापापिक्रतश प्दवष्द 

मनध्यायः । योमनुदिन चानध्यायः । विवाहमरतिष्ठोचापनादिष्वासमापेः ग्रामान् 
६ पिर ।स्* 



२०२ निणयसिन्धो [ समावर्तनम् 

ध्यायः । 'उदयेऽस्तमये वापि सुहूर्तत्रयगामि यत् । तदिन तददोराघ्ं॑चानध्यायविदो 
विदुः ॥ केचिदाहुः कचिदेशे यावत्तदिननाडिकाः । तावदेव तलनध्यायो न तन्मिधरे 
दिनान्तरे ॥" 

प्रदोषं त्वाह प्रजापतिः-ष्ठी च दादरी चैव अर्रात्रोननाडिका । प्रदोषे न 
त्वधीयीत तृतीया नवनाडिका ॥' निर्णयागरते गगेः-“रात्रौ यामद्रयादवीक् सप्तमी वा 
तरयोदसी । प्रदोषः स तु विज्ञेयः सपैविद्याविगर्हितः ॥ रात्रो नवसु नाडीषु चतुर्थी यदि 
दस्यते 1 प्रदोषः स तु विज्ञेयः सवैवियाविगर्दितः ॥° कोर्मे-'अनध्यायस्तु नाङ्खषु नेति- 
हासपुराणयोः । न धर्मशाक्ञेष्वन्येषु पर्वण्येतानि वर्जयेत् ॥' सोौनकः-"निदे जपे च 
काम्ये च कतौ पारायणेऽपि च । नानध्यायोऽस्ि वेदानां अहणे आणे स्मृतः ॥' 

इ त्यचध्यायाः ॥ 

अथ मदहानाश्यादिव्रतम् । आीधरः-"तिथिनक्षत्रवारांशवर्गोदयनिरीक्षणम् ! चौल- 
वत्सर्वमाख्यातं सगोदानव्रतेषु च ॥` एषां छेपे रौोनकः-श्रतानि विधिना कृता ख- 
शाखाध्ययनं चत् । अकरृतवाभ्यस्यते येन स पापी विपिषातकः ॥ प्रयेकं कृन्छरमेकेकं चरि- 
त्वाज्याहूतीः शतम् । हत्वा चैव तु गायत्या स्लायादियाह शोनकः ॥ स्ल्यर्थसारे 
तु-श्रीन्ड् द्वाद वा कृच्छ्ान्करत्वा पुनर््र॑तं चरेत्" इत्युक्तम् ॥ 

अथ समावर्तनम् । सुरेश्वरः-शभीमभालुजयोवीरे नक्षत्रे च बोदिते । ताराचन्द्र- 
विशुद्धौ च स्यात्समावर्तनक्रिया !' बौधायनसूज तु-रोदिण्यां तिष्ये उत्तरयोः फल्गु- 
न्योरस्ते चित्रायमेन्द्रे विराखायां वा खयात इव्युक्तम् । वसिष्ठः-'सानं मध्याहकाले 
त॒ होरायां कारयेच्छुभम् । पूवी तदभवे तु कुयीत््लाने यथाविधि ।" सर्वं ऋतवो 
विवाहस्य" इति सूत्रात् यदा दक्षिणायने विवाहस्तदा समावर्तनमपि तत्व । अन्य- 
थोदगयने समावर्तने अनाश्रमी न तिष्ठत" इति विरोधः खादिव्युक्तं सदशन भाष्ये । 
एतच बरह्यचाखिरितटोपप्रायित्तं कला कायम् । तदाह बौधायनः-शोचसंध्यादभ- 
मिक्षभिकार्यरादियकोपीनोपवीतमेखलदण्डामिनाधारणदिवाखापच्छत्रपादुकासम्विधारणाज्ञे- 
दतैनालरेपनाञज्ञनचूतसृययीतवाचयाभिरतो बद्यचारी कच्छछयं चरेत्, मदाव्याहति- 
होमं पादित्रयोदश्दोमं च कुर्यात् ।' समावर्तनोत्तरं पूर्वगरतानां धिरात्रमाशौचं कार्यम् । 
"आदिष्टी नोदकं कु्यौदा ततस्य समापनात् । समाप्ते तुदकं दत्वा तरिरात्रमडुचिरभवेत् ॥' 
इति मनक्तः । आदिष्टी ब्रह्मचारीति विज्ञानेश्वर । ब्रह्मचर्ये यदि कथिन्न मृतस्तदा 
त्रिरात्रमध्ये विवाहः कार्योऽन्यथा नेति सिध्यति । जनने तु सलयपि न त्रिरात्रम्, तत्राति- 
ऋन्ताशोचामावादुदकं दत्तेति वचनाचेति दिक् । तत्रापि विकल्पः । "पितर्यपि मृते नैषां 
दोषो भवति कर्दिचित् । आच कर्मणोऽन्ते खान्यदं वा नद्यचारिणाम् ॥' इति छन्दोग- 
परिदिष्टात् ॥ 



निबा सापिण्ड्यनि्णैयः ] तृतीयपरिच्छेदस्य पू्वाधस् । ०३ 

सलानकव्तान्याह् व्यासः-'यज्ञोपवीतदितयं सोदकं च कमण्डलुम् । छं चोष्णीष- 
ममं पादुके चाप्युपानहो ॥ रौक्मे च कुण्डरे वेदः कृत्तकेदानखः शुचिः ॥ वेदो दर्भ 
बटुः । मनु;-“उपानहौ च वासश्च धृतमन्थेम धारयेत् । उपवीतमटंकारं स्रजं करकमेव 
च ॥' अन्यान्यपि बहु चगरह्स्मृलयादिभ्यो ज्ञेयानि । 

अथ द्ुरिकाबन्धः । ज्योति्निवन्धे नारदः-छुरिकावन्धनं वक्ष्ये नृपाणां 
प्राक् करग्रहात् ! विवाहोक्तषु मासपु शुङ्कपक्षेऽप्यनस्तगे !} जीवे शुक्रे च भूपुव्र चन्द्रतारावट- 
न्विते । मोञ्जीवन्धक्षेतिथिषु ुजवर्जितवासरे ॥' संग्रहे-शाद्राणां राजपुत्राणां मोज्यमाव- 
ऽख्चवन्धनम् । मोजीवन्धोक्ततिथ्यादो कायं भोमदिनं विना \+' 

अथ विवाहः । याक्ञवल्क्यः-'अविष्टुतत्रह्मचर्यो रक्षण्यां श्चियमुद्रहेत् । अनन्य- 
पूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम् ॥ अरोगिणीं ्रात्मतीमसमानाधगोचजाम् ` रक्षण्यां 
वाद्यभ्यन्तरक्षणेर्बुक्ताम् । वाद्यानि काडीण्वण्डादी प्रसिद्धानि । आन्तराण्याश्वला- 
यनोक्तानि “अष्ट पिण्डान्कृता ईदादीनि ॥ 

मनुः-'असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः! सा प्रशस्ता द्विजातीनां दार- 
कर्मणि मेथुन ॥' दच्रिममातुरगृहीता असपिण्डा सगोत्रा । तककुरनिवृत्तये चकारान्मातुरसगोत्रा 

सापिण्ड्य- दत्तस्य पितुजेनककुटे पितुरसगोत्रापि सपिण्डितवा्निषिद्धेयन्य्चकारः । 
निणयः। असपिण्डां-सापिण्ड्यरहिताम् । तंचैकरारीरावयवान्वयेन भवति ! एकख हि 

पितुमीतुवौ शरीरस्यावयवाः पूत्रपोवरादिषु साक्षात्परम्परया वा शुक्रश्ोणितादिरूपेणाल- 
स्यूताः । यद्यपि पल्याः पला सह ्रातृपलीनां च परस्परं नैतत्संमवति, तथापि यधारते- 
नैकदारीरावयवान्वयोऽस्येव । अथिभिरखथीनि' इति मच्रछिङ्ात् । एकल हि पितृरारीर- 
स्यावयवाः पुरहर तखाहिता इति मदनरन्नपारिजातविक्ञानेन्वरादयः। वाचस्प- 
तिदयुद्धिविवेकद्यलपाण्यादिगौडभेथिलादयोऽप्येवम् । श्रुतावपि-'एतताय्कौ 
रिकं शरीरं ्ीणि पितृतद्चीणि मातृतोऽखिखरायुमनानः पितृतस्तच्छंसरषिरणि मातृत 
इति, श्रजामतु प्रजायसेः इति च । 

चन्द्रिकाऽपरार्कमेधातिथिमाधवादयस्तु एकप्िण्डिदानक्रियान्वयितं सापिण्ड्य- 
म् । शेपभाजशवतुर्थायाः पितरायाः पिण्डभागिनः । पिण्डदः सष्ठमस्तषां सापिण्डयं साप्त- 
पौरषम् ।” इति मात्स्योक्तेः । न च पितृव्यादिष्वेतक्नास्तीति वाच्यम् । तत्करवैकश्राद्ध 
देवतेक्येनं तत्लात् । देवदत्तकवृकश्राद्धे हि ये देवतामूतासतेषां मध्ये यः कथिदन्य- 

१---तानि च सकखानि--*अष्टौ पिण्डान् इत्वा चटतमम्रे रथम जज्ञे ऋते सदयं प्रतिष्ठितम् । यदि यं 
कमायैभिजाता तद्य मिह प्रतिपद्यतां यत्वं वदुद्यतामिति पिण्डानभिमश्य कुमारीं बूयादेषामेकं गहा- 
णेति । कषेत्राश्ेदुभयतः सस्यादृद्धीयादन्नवलयस्याः ्रजा भविष्यतीति विद्याद्रोष्ठास्पञ्मती वेदिपुरीषपद्रह्म- 
वर्चस्विन्यविदासिनो इदास्सर्बसंपञ्ना देवनात्कितवी चतुष्पथादिभरनाजिनीरिणादधन्या देमश्यनपत्पतिन्नीः 
हूयाश्चरयनसूत्रे भक्तानि । 
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करतृकश्रादधेऽलुप्रवि्यति तेषां सापिण्ड्यम् । तद्धायाणामपि मर्तकतृकश्राद्धे सदाधिकारि- 
तेन तदन्वयात् । “एकल सा गता भर्तुः पिण्डे गोत्रे च सूतके । इति स्यते । 
शुतीनां च वैराग्याथैत्वात्तख सापिण्ड्यनिमित्तते मानाभावात् ¦ न च मातुखादिष्वेतन्ना- 
स्तीति वाच्यम् । मतामहरूपदेवतेक्यात् । नलु युरशिष्यादेरपि श्राद्धदेवतालात्सपिण्डत्व 
स्यात् । किं बहुना । *सवीभावे तु तरृपतिः कारयत्तख पिकिथतः ॥ इति माकेष्डेयपु- 
राणाद्राज्ञोऽपि श्रादधकर्व॑तवास्सापिण्ड्यप्रसङ्गः । सम् । 'पच्मात्सप्माद्ष्वं मातृतः पितृत- 
सथा ।' इति याज्ञवल्क्यवचनेन मातापितृसेवन्धं एव तत्स्वात् । उर्ध्वं "सापिण्ड्यं 
निवसतः इति शेषः । ननु पञ्चमत्वा्यत्र नियम्यते, न मातृत दलयादि, वाक्यभेदात् । 
मैवम् । मातृकुठे पश्वमतवस्य पितृद्ुखे स्मतस्य च बोधने तुल्यत्वात् । पौरुषेयत्ाद- 
दोष इति चेत् तुल्यमन्यत्रापि, अन्यकर्मैके राक्ञस्तपििद्रणां वा देवतात्वाभावाच । किंच 
अवयवान्वयपक्षे यथा योगरूव्या परिदारस्तयेदापि । तेन मातृकुठे पितृकुठे चेकपिण्ड- 
“क सापिण्ड्यमिदयाहूः । तेनैकसख पिवरादयः पट् पुत्रादयश्च पट् सपिण्ड 
भवन्ति । 

अत्र केचिदुभयतः सापिण्ड्यनिच्र्तवेवोद्राहो नान्यथेयाहुः 1 छद्धचिन्तामणि- 
वाचस्पतिहरदन्तादयस्तु सगोत्रत्ववत्सापिण्ड्यस्य सप्रतियोगिकत्वेन संयोगवदु- 
भयनिरुप्यत्वात् एकतो निवृत्तावन्यतो निवृत्तेरावश्यकल्वान्मूटपुरूषमारभ्याष्टमो वये मू- 
पुरुषमारभ्य द्वितीयातृतीयादिकां कन्यासुद्रदेदियाहुः । शिष्टास्तु न वधूवरयोः खतः 
साप्ण्ड्यि, रितु कूटखसंततित्वात्तत्ापिण्ड्येनैव । अतोऽष्टमवरं प्रति कन्याया सापि 
ण््येऽपि कन्यायाः कूटेन सापिण्ड्यात्तत्यंतति्ताद्ररस्तां प्रति सपिण्ड एवेयविवाहः । 
पापिण्ड्यासापिण्ड्ययोः प्रतियोशिभेदेनाविरोधादियाहूः । इदमेव च युक्तम् । आशोचे- 
प्येवं सापिण्ड्यं ज्ञेयम् ! यत्र तु मध्ये विच्छिन्रमपि सापिण्ड्ये मण्डूकषुतिवदयुनरनुवतैते । 
यथा कूटखथातच्रम्योः कन्ययोः पुत्रौ तत्र ॒नितरृ्तिः; तदपययोस्त्वनुघरतिस्तत्रापि 
न सापिण्ड्यासापिण्ड्ययोदोषिः, संबन्धिमेदात् ! तेन तत्र न विवाहः । 

अत्र कूटस्थमारम्य गणना कायो । तदुक्तम्-' वध्वा वरस्य वा तातः कूटसा्दि 
स्ठमः । पञ्चमी चेत्तयोमाता तत्सापिण्ड्यं निवतैते ॥' इति । कूटखो~मूटपुरुषः । विश्व- 
रूपनिवन्धे-“एवमुक्तम्रकरिेण पितृबन्धुषु सस्तमात् । उर््वैमेव विवाद्यलं प्चमान्मातृब- 
नधुतः ४ संतानो भिद्यते यस्मादूर्वजादुभयतर च । तमादाय गणेद्धीमान्वरं यावच्च कन्य- 
काम् ॥ स्षरतितत्तवे नारदः-आ सप्तमासथ्वमाच बन्धुभ्यः पितृमातृतः । अविवाह्या 
सगोत्रा च समानश्चरा तथा ।' अत्र बन्धुभ्य इति पञ्रमीनिदैखवितुः पितृष्वसपुत्रा- 
त्समी, मातुः प्तिष्वसपुजाच्च पश्वमीमपि लजेत् । एवमन्यबन्पुषु ज्ञेयम् । तत्रापि 
तरिगोत्राययेऽ्ौगपि विवादं कुयात् । वक्ष्यमाणवचनात् । तिगोत्रगणना च मातामह- 

१--"मातृष्वेखपुत्राचः इति पाटः । 
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गो्रपिक्षया नतु खपिक्षया । अन्यथा पितुः पितामददुदितुर्दौित्ीपुत्री परिणिया खात् । 
वध्वाः मातामहमोत्रपेक्षया तु तरिगोजान्तगैतेन विवाहमसङ्ग इति संबन्धतत्वादयो 
गौडग्रन्थाः । संबन्धविवेके शलपाणिरप्याह । पञ्चमात्सप्तमाचनार्वागपि त्रिगोतरान्त- 
सि विवाद्या । “असंबद्धा भवेन्मातुः पिण्डेनेवोदकेन वा । सा विवाद्या द्विजातीनां 
त्रिगोत्ान्तसि च या ।" इति ब्रहन्मनृक्तेः । 'सचिक््वैऽपि कर्तव्यं निगोत्राखरतो 
यदि । इति देवलो क्तेति ! एतच दाक्षिणाद्या न मन्यन्ते । यतु वसिष्ठः- 
पच्चमी सप्तमीं चैव मातृतः पितृतसथा ॥ इति, यचच विष्णुपुराणम्-“ञ्चमीं मातृ- 
पक्षाच्च पितृपक्षा्च सप्तमीम् । गृह उद्रदेत्कन्यां न्याय्येन विधिना नृप ॥` इति, तत् 
पच्चमी सक्तमीमतीयति व्याख्येयम् । “च्वमे सप्तमे चैव येषां वेवाहिकी क्रिया । क्रियापरा 
अपि हि ते पतिताः शूद्रतां गताः ॥" इत्यपरार्के मरीचिवचनात् । दाररुतायां 
दाङ्कलिखितो-सपिण्डता तु सर्वेषां गोत्रतः साषपौरुपी । पिण्डश्चोदकदानं च 
आरोचं च तदानुगम् ॥ मोत्र॑-संतानम् । आशौचं तानमिव्याप्य गच्छतीलर्थैः । 

छद्धिषिवेके छुद्धिचिन्तामणौ च जाद्ये- सर्वेषामेव वर्णानां विज्ञेया सासु 
पौरुषी । सपिण्डता ततः पश्वात्समानोदकधर्मेता ॥ ततः कार्वशात्त्र विस्मृतौ नाम- 
गोत्रतः । समानोदकसंज्ञा तु तावन्मात्रापि नश्यति }' सपोध्वं ्रयः सोदकाः, ततो 
गो्रजाः । तत्रैव ब्राह्ये-“अविभक्तधनास्तेते सपिण्डाः परिकीर्तिताः ॥' तेनाविमक्तधनामावे 
विभक्तः सपिण्डो धनहारी, नान्यथेय्थः । तेन विवादे आसोचे धनम्रहणे च त्रिधा सापिण्ड्यं 
सिद्धम् । यत्त-पञ्वमीं मातृतः परिदरेत्स्षमीं पितृतख्ीन्मातृतः, पच पितृतो वा 
इति पैरीनसिस्खतौ श्रीनियसुकल्प' इति माधवोक्तः, 'पव्वमीं ससम चैव मातृतः 
पितृतस्तथा । दशभिः पुषेः स्यातच्छरोत्रियाणां मदाकुखत् ॥ उदरदेत्सप्तमादर््वं॑तद- 
भवे तु सप्तमीम् । प्वमीं तदमवे तु पितृपक्षेऽप्ययं विधिः ॥ सप्तमीं च तथा पष्ठी 
पञ्चमीं च तथेव च । एवमुदरादयेत्छन्यां न दोषः शाकययनः ॥ तृतीयां वा चतुर्थी वा 
पक्षयोरुभयोरपि । विवाहयेन्मनुः पाह पारारार्योऽद्धिरा यमः ॥ यस्तु देशानस्पेण ट- 
मार्गेण चोदहेत् । निदं स व्यवहार्यः स्यद्वेदाचेतत्ररश्यते । इति चतुर्विरातिम- 
तात्, “चतुर्थामदरदेत्कन्यां चतुरैः प्वमोऽपि चा । परादारमते षष्ठीं पश्वमो न तु प 
मीम् ॥' इति परादारोक्तेश्वालुकस्पतखेनापदि पएच्म्यादिपरिणयनं कार्यमिति प्रतीयते । 
अत्र हि तदभावे इति स्यष्टमेवावुकल्पत्वमुक्तम् , तन्न यथाश्वुतं ज्ञेयम् । पर्वोक्तमरीचि- 
वचोविरोधात् । वस्तुनि विकल्पासेभवात् । "च्वमात्स्तमाद्धीमान्यः कन्यासुद्रदेदिजः 
गुरुतल्पी स॒ विज्ञेयः सगोत्रां चेवमुद्रहन् ॥ इति विष्णुक्तः । पराश्रख मूला- 
भावाच । तस्मान्मदनपारिजातायुक्तदिसा दत्तकसापलसंबन्धायनुप्रवेशे जाह्मणादीनां 
्षत्रियादिसपिण्डविषये वा पूर्वोक्तानि नेयानि, न त्वनुकल्प इति अमितव्यग्र । 
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यत्त स्थतिचन्दरिकामाधवादय आहुः “तृतीये सेगच्छवेहै, चतुर्थे संगच्छावैः 
इति इातपथश्चुतेः, "तृं जहुमातुरस्येव योषा भागस्ते पेतृष्वसेयी वपामिव इति 
गभे सु नौ जनिता दम्पतीकः इति च मच्रवणात्, “मातृष्वसृसुतां केचिपितृष्वस्- 
सतां तथा । विवहन्ति कचिदेशे संकोच्यापि सपिण्डताम् ।॥ इति शातातपोक्तेशच 
मातुठकन्योद्वाहः कार्यः । यद्यपि पितृष्वसकन्योद्राहोऽपि प्रा्तस्तथापि अखर्ग्य॒ठोकवि- 
ट्ष धर्म्यमप्याचरे् तु ।' इति निषेधादचनान्तरेण तदुद्राहस्याविधानाच्च न कायैः । अयं 
त॒ दाक्षिणायगिष्टाचारत्काय इति । न च पूर्क्तश्चुतीनामर्थवादमात्रता । मानान्तरेणा- 
सिद्धो 'उपरि हि देवेभ्यो धारयतिः इतिवदलुवादालुपप्त्या विधिकल्पनात् 1 यच्च 
शातानपः-मातुरस सुतामृद्ा मातृगोत्रं तथेव च । समानम्रवरां चैव यक्त्वा चा- 
नद्रायणं चरेत् ॥' यच मनुः-पेतृष्वसेयीभगिनीं खस्लीयां मातुरेव च । मातुश्च भ्रातु- 
गाप्तसख गत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ एतासिल्स्तु भयार्थं नोपयच्छेत बुद्धिमान् ।" यच 
ठ्यासः-'मातः सपिण्डा यत्नेन वजंनीया दविजातिभिः ! इति, तद्वान्धवोदि विवादोढमातु- 
विषयम् । तत्र पितृमोत्रानिचरत्तेः । अत एव माकण्डेयपुराणम्-'गान्धवीदि विवाहेषु 
पितृगोत्रेण धर्मवित् ।' इति । बाद्यादिविवादे तु परिणयेवेति। भटहृसोमेभ्वरोऽपि 
ततीयेऽध्याये वाक्यपाद् मातुरकन्योद्राद॒दाहय स्यृतिविरोधेनाचारा्षखास 
वार्तिके वाधोक्तावपि पूर्वोक्तश्रौतलिङ्गवटीयस्त्वादस्य कतैव्यतामाह । तदेतद्तकस्य पाल- 
कदत्रिममातृसोदरकन्याविषयतवेनासवर्णमातुठकन्याविषयतेन युगान्तरपरत्वेन चोपपन्नमपि 
अविचारितरमणीयं यथा, तथास्तु । तथापि कलौ तावन्निषिद्धमेव । "गोत्रामातुः सपि- 
ण्डाच् विवाहो गोवधस्तथा । इदयादिपुराणात् । माधवीये बौधायनोऽप्यख 
निन्दामाह-"पञ्वधा विप्रतिपत्तिरदक्षिणतस्तथोत्तरत उणाविक्रयोऽलुपेतन शिया च सह् 
भोजनं पयुषितमोजनं मातुरुपितृष्वसृदुहितृपरिणयनम्ः इति । अथोत्तरतः सीधुपानादिक- 
मुक्त्वा इतर इतरसिमिन्कुवैन्दुष्यति इतर इतरस्मिन्नि'ति, भटसोमेश्वरेणापि स्पतिवि- 
शुद्धानां मातुलकन्योद्राहादीनामस्माद्चनादपामाण्यमिव्युक्तम् । बृहस्पतिरपि-“उदृह्यते 
दाक्षिणायेमीतुरुख पुता द्विजैः ¦ मत्यादाश्च नराः पूर्व, व्यभिचाररताः श्चियः ॥ उत्तरे मच- 
पाथ्ैव स्प्र्या नृणां रजखलाः ॥' इलयनाचारत्रमाह । अत एव हेमाद्रौ मात्स्ये कनी- 
शकदीन्ं तत्कारिणां द्धे निषेधः । बोपदेबेनापि टिसितं ब्राह्यम्-“यत्र मातुख्जोढादी 
यत्र वै वृषटीपतिः । राद्धं न गच्छेत्तदिपाः कृते यच निरामिषम् ॥' इति । तस्मान्मातृतः 
पच, पितृतः सप्त लयक्त्वोहेदिति सिद्धम् । 

पणायन्ति 

१-- "गै जु नौ जनिता' इति ( ऋ० ७।६।६ >) ऋम्वेदमन्रः । २-संस्कारकौस्तुसे त-“कला- 
वपि येषां ङङे देके अलुकस्पस्वेन सापिण्डवसंको चः परंपरया समागतः, तेषां तादशसंकोचेन विवाहे न 

दोषः । जसि च मायौत्वोस्पत्विः । अन्येषां तैः सह व्यवहारे नेव दोषः । हेमान्यादो शराद्धनिषेभोऽपि 
कुदे शपरंप ण्डके हृतलिवाह विषय एवेति बोध्यम् ।* द्युक्तम् । 



विवाहे सापिण्ड्यनिर्णयः ] वरतीयपरिच्छेदखपूवीध् । २०७ 

संवन्धविवेके सुमन्तुः-्राद्यणानामेकपिण्डखधानामादसमाद्धर्मविच्छित्ति्भवति, 
आससमाद्विक्थविच्छितिर्भवति, आतृतीयापिण्डविच्छित्तिः, अन्यथा पिण्डलोचकरिया- 
विच्छेदाद्रद्यहतुल्यो भवति ।` अस्यार्थमाह शलपाणिः-“जीववित्रादित्रिकसख वृद्धप- 
प्तिमहादयस्यः श्राद्धदेवतात्वाविण्डभाजो भवन्ति, तद््वं रयो नवपुरुषपर्न्ता ठेष- 
भाजः, श्राद्धकती च दरम इति दमाद्ध्वं सापिण्डयनिवृक्तिः ! दरमादि्युपरक्षणम् + 
तेन पितृपितामहजीवने नवपुरुषपर्यन्तं, पितृजीवने चा्टपुरुषपरयैन्ते सापिण्डयमिति ज्ञेयम् । 
अपुत्रधनग्रहणे संनिहिताभवे सप्तपुरुषपयन्तमधिकारः । धनग्राहिणमारभ्य तृतीयः पौत्रः 
तदूर्ध्व श्राद्धविच्छेदः । अन्यथा धनदारितेऽपुत्रधराद्धा्यकरणे ब्रबहेय्थैः । अतृतीयादि- 
यनूढकन्याविषयम्, “अग्रत्तानां तु खीणां त्रिपुरयी विज्ञायत इति वसिष्टो क्तेः । एत- 
चायोचविषयं सापिण्डथं, न तु विवाहादौ । तत्र पूर्वोक्तवचनैः पञ्चमत्वसस्षमत्वनियमादितिं 
मेधातिथिप्रयुखा दाक्षिणादयाः । वाग्दानोत्तसमेतदिति शुद्धिबिवेकः । मातृङठ- 
विषयं कानीनकन्यकाविषयं चैतत् । अन्यथा-अप्रत्तानां तथा श्ीणां सापिण्डवं सापो- 
रुषम् । प्रत्तानां भवसापिण्डयं प्राह देवः प्रजापतिः ॥" इति कौर्मेण विरोधः स्यादिति 
रन्नाकरस्खतितत्त्वादिगोडय्न्थाः । युक्तं चेतत् । अन्यथा कन्योदत्तो पुर्षत्रय- 
पयैन्तमेव सूतकं स्यान्नोध्वैम् । 

सापलमातामहकुठे ताह मिताक्षरायां राङ्कः-“यचेकजाता बहव; पृथक्क्षत्राः 
पृथग्जनाः । एकपिण्डाः प्रथक्रौचाः पिण्डस्त्वावतते त्रिं ।॥' पथक्षेतराः-भिन्रजातीय्- 
खीघु जाताः । परथग्जनाः-सजातीयमिन्नमातृषु जाताः । अव्र तरिपुरं सापिण्डयमिति 
विन्ञानेश्वरो व्याचस्यो । पृथ्वीचन्द्रोदये सापिण्ड्यदीपिकाथां चैवम् । 
मदनपारिजाते त॒ प्रथककषे्रजाः=मिन्नमातृजाः, प्रथग्जनाः-मिन्रजातीयाः । एतदिजा- 
तीयसापलमातृुटविषयम् । सवर्णसापलमातृछुरे चतुःपुरषं सापिण्डयम् । पच्चमी समीं 
चैव मातृतः पितृतस्तथा !' इति वसिष्टोक्तेः । सप्तमीमिति बाद्मणादीनां क्षत्रियादि- 
दारोरन्नपितृ्कुरविषयं चेद्युक्तं तत्खकपोलकल्पितत्वात् म्न्थान्तरविरोधाचच निर्मूलम् , 
धपितृपल्यः सवौ मातरः इत्युक्त्वा खुमन्तुना (तदपलयानि भागिनेयानिः इति पृथङ्- 
निषेधाच । अन्यथा सपिण्डत्वेन निषेधात्सापलमातुरुत्वादिनिर्दो व्यथः । अत एव तेन 
स्शतिकौुयां सवर्णसापलमातामहकुटपरतेन तथेव राङ्क्वचनं व्याख्यातम् । तेन वा. 
सिष्ठं पञ्चमीं सप्तमीमतीलयः इति व्याख्येयम् ! तस्मास्राच्येव व्याख्या युक्ता ! पयोगरत्न 
टेः स्खतितत््वादिगोडग्रन्थेषु च सपलमातामहङुरे यावदुक्तं वाचनिकमेव सापिण्डवसु- 
त्तम् । यथाह सखुमन्तुः-मातृपितृसंबद्धा आ सप्तमादकविवाद्या भवन्ति । आ पर्म- 
दन्येषां, पितृपद्यः सवौ मातरसद्भातयो मातुटास्तद्वगिन्यो मातृष्वसारस्तदुदितस्थ मगि- 
न्यस्तदपलानि भागिनेयानि । अन्यथा संकरकारिणः स्युस्तथाध्यापयितुरेतदेवः इति । 



२५८ निणयसिन्धे [ दत्तकसापिण्ड्यर्निणैयः 

जा प्च्वमादिति मातृङ्घठे तरिगोत्रान्तस्तिविषयं रेति प्रच्याः । मात्स्ये-'समानग्रवरा 
श्चैव रिष्यरंततिरेव च । ब्रह्मदातुर्रो्चैव संततिः प्रतिषिध्यते ।" तद्धमिन्यो मातृष्वसा 
इति तु आकरे न पठितम् । कचिद्रचनादविवाहः । यथा गृद्यपरिदि-'अविरुद्ध- 
संबन्धायुपगच्छेत" इत्युक्तवा विरद्धसंबन्धः खयमेवोक्तः । यथा भभायौ खसुदुहिता 
पितव्यपती खसा च' इति । बौधायनः-“मातुः सपत्या भगिनीं तुतां च विवजैयेत् । 
पितृव्यपद्या भगिनीं तस्युतां च विवजेयेत् ! अतो मातृष्वसुः सापलपुत्रकन्याप्यवि- 
वाह्या ! सापत्रमातृक्ुलजाम्' इति मदनपारिजातोक्तेरिति केचित् । 

केचित्तु “येष्ठो भराता पितुः समः इति मनृक्तेस्तव्यत्याः मातृतात्तसितुमीता- 
महत्वाच्येष््रातृपदीभगिनी न विवाद्या । तथा-'उत्यादकब्रह्यदात्रोगरीयान्नद्मदः पिता ॥' 
इति मनृक्तेरुरुणा त्रिपुरं सापिण्ड्यं, सखापि विर्वाप्यः। अतस्तेषां कन्या नेोद्राद्याः । 
गायन्या उपदेष्श्च कन्यां नैवोदरेहिजः । गुरोश्च कन्यां रिष्यो वा तत्संतलयापि नेष्यते 

पुर्पत्रयपर्यन्तं आत्रादर्नतदिष्यते । वाक्संवन्धकृतानां तु सरहसंबन्धभागिनाम् । विवाय 
ऽत्र न कर्तव्यो रोक प्रसज्यते । इति वचनाचयाहुः । तत्र मूरं चिन्यम् । 

दत्तकविषये तूच्यते 1 तत्र गौतमः-“उर्ध्वं सप्तमायितृचन्धुभ्यो चीजिनश्च 
भातृबन्धुभ्यः पजचमात्' इति बन्धुग्रहणान्न दत्तकमात्रपरमिदम्, किंतु संतानेऽपि । एतरकष- 
अरजादिसर्वद्ामुष्यायणपरमिति हरदत्तः । अत्र स्खतिचन्द्रिका-नियोगात् य उत्मा- 
दयति तस्माद्वीजिनोऽ्युध्वं सप्तमादियथःः इति, दत्तकस्य जनकविषयमेतदिति सापि 
ण्ड्यमीमां सायाम् । तेन दत्तकसखय जनक्कुठे साप्तपोरषं, जननीकुरे पाञ्वपोर्षं 
सापिण्ड्यम्, (दत्तकीतादिपुत्राणां बीजवष्तः सपिण्डता । स्म पच्वमी चैव गोत्रिं 
पाठकस च ।` इति ब्रहन्मनक्तः, '्वीजिनश्च' इति गौतसमोक्तेथ । पालकपित्- 
ङुठे त॒ पच्रपुरुपम्, पाठकमातृककुठे शरिपुरुषम् । तथा चापराक चेटीनसिः- 
त्ीन्मातृतः पञ्च पितृतः पुरुषानतीदयोदहेत्" इति 1 एतत्स एव व्याचख्यो-'दत्तकादीन्पुत्रान् 
पितृपक्षतो निवृत्तपिण्डगेोतरर्षयान्प्रेतदुच्यते पश्च पितृत इति, नान्यान्तिः इति । यत्त॒ 
बरद्धमोतमः-'खगेतरेषु कृता ये स्युर्दत्तकीतादयः सुताः । विधिना गोत्रमायान्ति न 
सापिण्ड्ये विधीयते ।॥ यच्च॑ वसिष्टः-अन्यशाखोद्धवो दत्तः पुत्रश्चैवोपमायितः 
खगोत्रेण खस्राखोक्तविषिना स्यात्खसाखभाक् ॥" इति } यत्र॒ नारदः-शवमीयं वर्धिता 
पुत्रासतत्तद्ोतरेण पुत्रवत् । अंशपिण्डिविमागित्वं तेषु केवरमीपितिम् ॥" तत् पारककुरे साप्त 
पौरुषे सापिण्ड्यं नेयेष, न तु सर्वथा सापिण्ड्यनिषेधपरमिति सापिण्डयमीमांसा- 
याम् । मदनपारिजातादपि दत्तकारुप्रवेशेऽस्यं सापिण्ड्ये प्रतिभाति । तथाहि तेन 
नीनतीयत्युदाहय यख्य माता दत्तपुत्र प्रतिग्रहीता पुत्रीकृता तस्याः प्रतिग्रदीतूुठे वीनती- 
सेति, पञ्च पितृत इति यृ द्ुत्रः षित तद्य दत्द्य यज्जनकरकरुट तद्विषयमिद्युक्तम् | 



गोतरप्रवरनिर्णैयः | तृतीयपरिच्छेदस पूर्वाधम् । २०९ 

वस्तुतस्तु पूर्ववचसां महानिबन्धेषु काप्यनुपरम्भादपराकोदिटिखनाभावात् पूर्वोक्तव्यव- 
साया प्रातिभज्ञानतुल्यत्वाचरेतष्िखितं तेषामव शोभते 

मम तु पालककुले एकपिण्डदानक्रियान्वयिलरूपं साप्षपौरषमव सापिण्ड्यम् । शवीि- 
नश्व' इति गौतमोक्तर्जनककुठेऽपि तावदेव । श्रीन् मातृतः" इत्यादि तु सवर्णसापलमात्- 
कुरुपरम् , “यद्ेकजाता बहवः" इति छााङ्केकवाक्यत्वादिति युक्तं प्रतिभाति ! अत एवाख 
व्वासुष्यायणलं हेमाद्विपवरमञ्जरीच्रत्तिक्रत्नारायणादिभिरुक्तम् । गहसोमेश्व- 
रेणापि-रथायाः ऊुन्तिमोजसख पालककन्यातेऽपि उध्वं सप्तमात् पित्वन्धुभ्यो वीजिनश्च 
इति गौतमोक्तरदत्रिमायाः एथाया जनक शुरसेनख ऊुठेऽपि साप्पौरषम्, पाठ्ककु- 
ठेऽपि तावदेव सापिण्डयमुक्तम् “अपि वा कारणाग्रहणे इदत्र । सापिण्ड्यदीपिकायां तु 
दत्तकीतादीनां जनकगोत्रेणोपनयने कृते जनककुठे साप्पोरूषं साप्ण्डियम्, पाटकमाता- 
पितूकुटे तियुरुषम्, पिण्डनिवापाश्चिवौप्यरक्षणं त्रिपुरुषं सापिण्ड्यम्, पारकगोत्रेणोपन- 
यने तक्ुठे साप्तपौरषमिव्युक्तम् । तन्न । 'चूडोपायनसंस्कारा निजगोत्रेण वै कृताः । दत्ता- 
यासनयासे स्युरन्यथा दास उच्यते ॥' इति कालिकापुराणादुपनयनोत्तरं दत्तकनिषे- 
धात् त्रिपुरुषमिदत्रापि मूं सृग्यमियरटं बहुना । 

मातापितद्रारकसापिण्डयवतीनां कन्यानामियं संख्या रामवाजपेयिनोक्ता-'उ- 
रोदः पितरो पितुश्च पितरो तजन्मछृदम्पतिदरन्दरं तस ॒चतुष्कमष्ट च ततोऽप्यस्य करमासो- 
इश । वंशारम्भकदम्पतीप्रमितिरियासप्तकक्षं रदा एकैकान्वयकन्यकाः पितृकुठे ला- 
सप्तकक्षं तरवे ॥ यद्यप्येक बहवः सुताः स्युसदपीह तु । संबन्धसाम्यादेकेव गणितेयव- 
धार्यताम् 1} एकस्मान्मिथुनास्सुतोऽथ दुहिता इन्दर तद्वयात्तस्मा्रन्चतुष्कमष्ट च ततो- 
ऽतः पोडशाऽतो रदाः । यावत्सप्तमकक्षमधिऋतवः कन्या इहैकान्वये ता दन्ैगणिता 
रसेकखद्शो वंशे सपिण्डाः पितुः ॥ मातुर्जन्मददम्पती च मिथुनद्रन्दरं तयोः सागरा- 
सस्याः प््मकक्षमश्वमितिर्यिकान्वयः पुंसुते । इन्दराहन्दरयुगं ततोऽन्धय इतोऽठो प्चकक्षं 
ररक्षोण्यः सप्गुणाः शराप्रविधवो मातुः सपिण्डाः कुठे ॥ ऊुटदयस्य कन्यकायुता मिथ 
सपिण्डकाः । हिमांड्रग्धराच्यो पिवाहकर्मवर्जिताः ॥ इति । एतच स्वंवणेसाधार- 
णम्, सर्वत्र सापिण्डयसद्धावादिति विन्ञानेश्वरोक्तेः । "“पव्वमात्सस्मादुध्वं मातृतः 
पितृतः कमात् । सपिण्डता निवतत सवेवर्णेष्वयं विधिः ॥' इति इदरनाथधुतदेवल- 
वचनाच । संबन्धतत्वे सुमन्तुः-'पितृष्वससुतां मातृष्वस॒सुतां मातुरसुतां मातृस- 
गोत्रां समानर्षैयीं विवाह्य चान्द्रायणं चरेयसियिज्येनां मातृवद्विसयात्' इति दिक् । 
ऋषेरिदिमाष प्रवरः । गोत्रे प्रसिद्धम् । समाने आर्षगोत्रे यस तस्माजाता या न भ- 
वति ताम् ॥ 

अथ संक्षेपेण गोच्प्रवरनिर्णयः। तो च भिन्नो निषेषे निमित्तम्, 'सगोत्राय 
2५ | .. 



२१० निणयसिन्धौ [ गोत्रमवरनि्णैयः 

दुहितरं न प्रयच्छेत्" इति आपस्तम्बोक्तेः, “असमानप्रवै विवाहः इति गौतमो- 
क्तश्च । तत्र गोचरक्षणमाह भरवरमञ्जया वौधायनः-विशवामित्रो जमदभरर्भरढा- 
जोऽथ मौतमः। अ्िर्वसिष्ठः कदयप इते सप्त ऋषयः ॥ सप्तानाम्रषीणामगस्ाष्टमानां 
यदपदयं तदधोत्रम् । इति । यद्यपि केवरमारवेष्वार्िषिणादियु केवलाङ्गिरसेषु दप्तिदिषु 
च नैतत् , भुग्वद्गिरसोरुकतेष्वनन्तरगतेः । तथाप्यत्रष्टापक्तिवेति केचित् । अत एव स््लय- 
सारे प्रवैरेक्यदेवात्राविवाह उक्तः ! यद्यपि वसिष्ठादीनां न गोत्रं युक्तम्, तेषां सप्त- 
पतेन तदपलत्वामावात् । तथापि तदर्वभाविवासिष्ठायपलयतवेन गोचरत्वं युक्तम् । अत एव 
पूर्वेषां परेषां चेतद्रोत्रम् । अत्र विशेषोऽस्मत्कृतप्रवरदपंणे ज्ञेयः ॥ 

व्रवरास्तु प्रवरणानि प्रवराः । कल्पकारा हि वासिष्ठेतिहोता, (वसिष्ठवदियध्वयुः" 
इलयादिना येषां प्रवरणमामनन्ति ते प्रवराः । तच्च वरणं यद्यपि गोत्रभूतस्यापि कचिद्स्यते 
तथापि पूैवद्षिभेदो द्रष्टव्यः । अन्यथा तेषां त्यार्षेये “एकर्षेः इयादिनिर्दातुपपत्तेः । 
अन्ये तु तदोत्राणां त्रयार्षेय इति भेदमाहुरिति दिक् । तवं तु गो्रमूतसख पितृपितामहप्र- 
पितामहा एव प्रवराः, 'पितेवागेऽथ पुत्रोऽथ पोतः इति रतपथथ्चुतेः, "परं परं प्रथ- 
मम्! इत्याश्वलायनोक्तेश्च । अत्र विरेषमाद बौ धायनः-एक एव॒ ऋषियावत्रवरे- 
ष्वनुवतते । तावत्समानगोत्रतमन्यत्र भृग्वङ्गिरसां गणात्" इति । स्प्व्यर्थसारे-व्रिय- 
माणतया वापि सत्तया बादुवर्तनम् । एकस दस्यते यत्र तदत्र तख कथ्यते ॥ भृग्- 
द्गिरोगणेषु त॒ माधवीये स्श्टलयन्तरे-्ार्ष धिषु सामान्यादविवाहशिषु इयोः । भृग्ब- 
ङ्गिरोगणेष्वेव देषेष्वेकोऽपि वारयेत् ।” रेषगोत्रेपु एकोऽपि समानः प्रवरो विवाहं वासये- 
दिवर्थः । बौधायनोऽपि भृग्वङ्गिरसावधिक्रय-्रयार्षयसच्निपातेऽविवाहश्यारषेयाणां, 
ज्या्षैयसक्निपातेऽविवाहः पच्ा्षयाणाम् इति । भृग्वद्धिरोगणेष्वपि जमदभिगोतमभरदराजेष्वे- 
कमवरसाम्ये सर्वेषामप्यसाम्ये वा सगोत्रत्वादेवाविवाह इति दिक् ॥ 

अथ गोच्राणि परवराश्चोच्यन्ते ¦ तत्र बौधायनः-गोाणां तु सहस्राणि 
्रयुतान्यदैदानि च । उनपव्वाशदेवेषां प्रवरा ऋषिददीनात् ॥ त्वर सपन गवः । 
वत्सा बिदा आर्षिणा यस्का मित्रयुवो वन्याः शुनका इति । वत्सानां भागवच्यावना- 
वनोर्ैजामदभ्येति, मारीवोर्वैजामदस्येति वा, मार्गवच्यावनाभ्रवानेति वा । बिदानां पच्च । 
भार्गवच्यावनाभवानै्वैबेदेति, भार्गवोर्व नामदस्येति वा । एतौ द्वौ जामदभ्यसंज्ञो । आ- 
िषेणानां माग॑वच्यावना्रवाना्टिषेणानुपेति,  मार्गवाश्चिषिणानूपेति वा । एषां अयाणां 
परस्पर्मविवाहः । वास्स्यानां भागवच्यावनाभ्रवानेति । वत्सपुरोधसयोः प्व । भार्गवच्या- 
वनाभवानवात्सपौरोधसेति । वेजवनिमथितयोः पञ्च । भार्गवध्यावनाभ्वानबैजमथितेति । 
एते जयः कचित् । एषामपि पूर्वैरविवाहः । अत्र तत्तद्रणस्था ऋषयोऽन्यश्च विरोपो 
मत्कृते प्रवरदपेणे ज्ञेयः । यस्कानां ार्गववैतदव्यसवेतसेति । मित्रयुवां माग॑ववाभ्यश्च- 

--नियमाणा तया वापि इतति पाठः । २--तथा चोक्तम्--“जासदश्यो वस्स-बिद्ावाश्टिषिणाः पर- 
स्परम् । नान्वियुः प्रवरैक्येन, सगोच्रस्वेन चादिसौ ॥' इति । 
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देवोदासेति, भार्गवच्यावनदैवोदासेति वा, वाध्यश्वेयेको वा । वन्यानां भार्गकेन्यपा- 
थेति । एत एव श्येताः । शुनकानां ञ्ुनकेति वा गार्पमदेति वा भार्गवगास्समदति द्वो 
वा । मार्गवशौनहोत्रगार्त्वमदति त्रयो वा! वेदविश्वज्योतिषां भार्गववेदवेश्वञ्योतिषति । 
शाठरमाटराणां भार्यैवसाटरमाटेेति । एतौ द्रौ कचित् । यस्कादीनां खगणं लक्ता 
सर्वर्गिवाहः । तदुक्तं स्मरवयर्थसारे-“यस्का मित्रयुवो वेन्याः शुनकाः प्रवरेक्यनः ! खं 
खं हित्वा गणे सर्वे विवहेयुः परावरः! इति ॥ 

श्रगवः सप्र 9 

ते च वत्सा विदा आरिपेणा यस्का मित्रयुवो वन्याः श्युनक्रा इवि । 

वत्याः मार्कण्डेयेयादीनि द्विराताधिकानि गोत्राणि सन्ति ते च वत्माम्नेपां -भभागेवच्या- 

| वनाप्रवानोर्वजामदयभ्वेतिः पच्च प्रवराः, अथवा 'भा्वोर्वजामदस्येतिः त्रयः; अथवा 
'भार्मकच्यावन्प्रवानेतिः चयः । 

| विदा-शेखावटेत्यादीनि ंशयधिकानि गोत्राणि सन्ति, ते च विदास्तेपां-'भागेवच्या- 
वनाश्रवानेर्ववेदेतिः पच्च प्रवराः, अथवा (भारवीर्बजामदम्येतिः त्रयः ¦ । 

आ्टिविणाः- नैतिाम्यायणेयादि विंशयधिका आर्पेणासेपा-“मागे वच्यावनाप्नवा- | 
| नािषेणानूपेतिः पञ्च प्रवराः, अथवा 'भागव्िवेणानूपेवि चयः । वस्सविद्र्टिषे- 

णानां प्रवरत्रयसाम्यात्परस्परं विवाहो न भवति । 

वास्याः प्मागेवच्यावनाप्रवानेति चयः प्रवराः । 

 वत्सपुरोधसः--“मागैवच्यावनाप्रवानवात्सपौरोधसेति' पच्च । | 
व्रेजवनिमथिताः-^भार्मैवच्यावनाप्नवानवैज (बन) मथितेति' पच्च बात्ख-वत्सपुरोधस-वेज- | 

मथितेति कविद्रणत्रयमधिकम् । एषां परस्परं उपरिनिर्दिंष्टगणत्रयेण च विवाहो न भवति । | न

 

इ र~ ~ 

ध व् वला न 

यस्काः- मौनमृकेयादितिपश्चाराग्योऽधिका यस्कास्तेषां-“भागेववेतदन्यसावेतसेति, | 
। च्यः अवराः । (क 
मित्रयुबः-रेष्णायन-सापिण्डिनेति तिरा्योऽधिका मित्रयुवस्तेषां-^मागेववाभ्यदेवो- | 

धयश्ेति 

द्ासेतिः चयः, अथवा (भागैवच्यावनदैवोदासेति' चयः, अथवा "वाभ्यन्धेति' एकः | | 

तन्या: पार्थवाष्कङदयेता वेन्यास्तेषां-“मागेववेन्यपार्थेति' चयः भ्रवराः । 
--------------_~__~_~--~

~--------------र (र ~ ~ 

शुनका; गात्वमदयज्ञपतीयादिसप्दशाधिकाः छनकाेषा -.शोनकेति" एकः, अथवा 
४९ 

नगात्ैमदेति एकः, अथवा 'भागैवगात्सैमदेतिः दौ, अथवा भभागेवश्चौनहोत्रगात्सेम- | 

देति' जयः | 

| 

| 

[111 क्चिद्गणद्रयमविकम्। 
 वेदविश्वज्योतिषाः- एषां-(भामववेदवेश्वल्योतिषेतिः चयः । 
१ -----------~--

--------~-----
----------~-- (11 

 ज्ञाडरमाटरा‡--एषां--"भागैवज्ञाठरमाठरेति' च्यः । 
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अथाद्धिरसः । ते गौतमाः, भरद्राजाः, केवलाद्धिरसशेति त्रिधा । अत्र 
गौलमा ददा-आयासाः, रारन्ताः, कोमण्डाः, दीर्घतमसः, मरानसः, कारेणपाखेयाः 
राहूगणाः, सोमराजकाः, वामदेवाः, बृहदुक्थाश्यति } तत्रायास्यानामाङ्खिरसायास्यगोतमेति । 
रारद्तानामाङ्किरसगोतमशारतेति । कोमण्डानामाङ्धिरसोतध्यकाक्षीवतगोतमकौमाण्डेति 
वा, आद्धिरसायायाशिजगोतमकाक्षीवतेति वा, अङ्गिरसोतथ्यगोतमोशिजकाक्षीवतेति वा, 
आद्धिरसोशिजकाक्षीवतेति अरयो वा । दीर्घतमसामाङ्किरसोतथ्यकाक्षीवतमोतमदषतमसेति, 
आङ्धिरसोतथ्यदेर्धतमसति त्रयो वा । ओंशनसानामाङ्धिरसगोतमोश्नसेति चयः । कारेणपा- 
ठेयानामाङ्िरसगातमकारेणुपारेति बयः । राहूगणानामाङ्गिरसराहूगणगोतमेति । सोम- 
राजकानामाङ्िरससोमराजकगोतमेति । वामदेवानामाङ्िरसवामदेव्यगोतमेति । वृहदु- 
क्थानामाङ्धिरसबाहदुक्थगोतमेति, आङ्धिरसवामदेवबाहदुक्थेति वा । उतथ्यानामाङ्गि- 
रसोतथ्यगोतमेति । ओंशिजानामाङ्गिरसोरिजकाक्षीवतेदयापस्तम्बः । आद्धिरसायासयो- 
शिजगोतमकाक्षीक्तेति कालयायनः। एतौ द्रौ कचित्! राघुवानामाङ्खिरसराघुवगो- 
तमति केचित् । तवर मूढं चिन्यम् । एषां सर्वेषां गोतमानामविवाहः ॥ 

आङ्किरसगणः 
ते च-गीतम-मराज-केवलाङ्गिरसेति त्रिविधाः 

गौतमा ददा १० 
आयाखाः-्रोणिवेष-मूढस्थेयाद्यया अष्टादज्ञभ्योऽधिका आयास्यास्तेषां-*आङ्किरसाया- 
, स्यगोतमेति त्रयः । | 
श्रदताः-आभिजित रोदिण्येयादि सप्रयधिकाः श्रद्रतास्तेषां-^आङ्गिरसगोतमशार- 

| हृतेति त्रयः । 
| कोमण्डाः-मामन्थरेषण-मांसुरक्षेयादिदक्षभ्योऽधिकाः कोमण्डासेषां-'आङ्गिरसौत- 

थ्यकाक्षीवतगोतमकोमाण्डेतिः पच्च, अथवा (आङ्किरसायास्योरिजगोतमकाक्षीवतेतिः 
पञ्च, अथवा (आङ्किरसोतथ्य गोतमौशिजकाक्षीवतेतिः पञ्च, अथवा (आङ्किरसोश्चि- 

| जकाक्षीवतेतिः चयः 

| दीषतमसः--एषां-“आङ्िरसोतथ्यकाश्चीवतगोतमदैषतमसेति' पञ्च, अथवा “आङ्ग 
। रसौतथ्यदेेतमसेतिः त्रयः 

| ओशनसः- दिश्य इदयादयो नवाधिका ओशनससतेषां-“आङ्गिरसगौतमोौशनसेति' चयः । 
| कारेणुपाखेयाः-बास्तव्यश्चेतीय इयादयः सप्ताधिकाः कारेणुपाख्यस्तेषां-'आङ्गिरसगौ- 

| तमकारेणुपारेति' त्रय, । 

| राहुगणाः--एषां-'आङ्गिरसराहूगणगोतमेतिः रयः । 
| सोमराजकाः-एषा-'आङ्गिरससोमराजकगौतमेति' रयः । 
 वामदेवाः--एषां-"आङ्िरखदममदेव्यगौदमेदिः जयः । 
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चृददुक्थाः-एषा-“आङ्गिरसवाहदुक्थगोतमेतिः चयः । अथवा “आद्धिरस वामदे ववा- | 
हेदुक्थेतिः चयः । | 

कचिद्धणद्यमधिकम् । 
उतथ्याः--एषां-“आङ्गिरसोतथ्यगोतमेतिः चयः 
आशिजाः-एषा-'आङ्किरसोशिजकाक्षीवतेतिः त्रय इयापसतम्वः, आङ्गिरसायास्यौ- | 

शिजगातमकाक्षीवतेतिः पञ्चेति कायायनः । | 
राघु(यु)ाः-एषां-'आङ्किरसराघुयु)वगोतमेति' अय इति केचित् ¦! अच्र मरं चिन्यम् 1 , 

एषां सवषां गोतमानां परस्परं विवाह्य न भवति । | 

अथ भरद्राजाः । ते चत्वारः मरद्राजाः, गगः, ऋक्षाः, कषय इति । भर- 
दयाजानामाद्धिरसवाहैस्पल्यभारद्वाजति चयः ! गगाणामाङ्धिरयवारस्पयभारद्मजसेन्यगार्ग्येति 
पञ्च, आङ्धिरससेन्यगार्ग्यति अयो वा, अन्ययोव्यययो वा, भाद्राजमाग्यसन्यति वा । 
गगेभेदानामाङ्धिरसतेत्तिरिकापियुवेति । ऋक्षाणां कपिटानां चाद्धिरसबाहस्पयमरदमानवा- 
न्दनमातवचसेति प्व, आग्खिरसवान्दनमातवचसेति त्रयो वा । कपीनामाद्धिरसामदीयवौ 
सक्षयसेति । आत्मञुवामाङ्धिरसभारद्राजवारैस्पलयमनच्रवरात्मयुवेति पत्र ! अयं कचित् । 
भरद्ाजानां सर्वेषामविवाहः ॥ 

'भरद्वाजगणाश्चत्वारः ४ 
भरदाजाः--श्म्यायणदेवाश्च इलयादयः षष्टयुत्तरङखताधिका भर द्राजासतेषां-आङ्गिरस- | 

बाहेसयभारद्वाजेति त्रयः | 
गगाः-- सांभरायणसखीनय इयादयः पश्चारदधिका। गगौसतेषां-“आङ्गिरसवारहसखयभा- | 

रद्राजसेन्यगर्ग्यति' पच्च, अथवा “अआ द्खिरससेन्यगार्गयैतिः त्रयः, अथवा 'आङ्गिरस- | 
गाग्यसेन्येतिः त्रयः, अथवा “भारद्माजगाग्यसेन्येतिः ज्रयः । गरोभदनां-“आङ्गिरस- | 
तेत्तिरिकापिभुवेतिः त्रयः । | 

ऋक्षाः रोक्षायणकपिरेयादयो नवाधिका ऋष्षास्तेषां-“आङ्गिरसबाहेस्पयभरद्राजवा- | 
न्दनमातवचसेति' पश्च, अथवा “आङ्गिरसवान्दनमातवचसेतिः जयः | 

कपयः--स्सितरादिद्ण्डित्नियादयः पञ्चर्विशयधिकाः कपयस्तषां-'आङ्किरसामदीय-' 
वोरक्षयसेतिः त्रयः 

आत्मयुवः--एषां-'आङ्गिरसभारद्राजबाहेखयमन्रवरात्मयुवेतिः पञ्च । अयं गणः 
कचित् । एषां सर्वभरद्वाजानां परस्परं विवाहो न भवति । | 

अथ केवखाङ्किरसः । ते च षट्-दासििः, कुत्साः, कण्वाः, रथीतराः, म॒द्धलाः 
विष्ण॒वृद्धाशेति । दासितिनां आङ्गिरसाम्बरीषयोवनाशेति, आदो मान्धाता वा । कुत्साना- 
माङ्गिरसमान्धातृकोत्सेति, कण्वानामाद्धिरसाजमीढकाण्वेति, आङ्गिरसधोरकाण्वेति क । 

१--शन्येति' तारूब्यान्तोऽपि पाटः क्रचित् । २--'तित्तिरि-कपिभूमि-खण्डितेविः त्रयो न्येति तारव्यान्तोऽपि पाठः कचित् । २--तित्िरि-कपिभूमि-खण्डितेदि" श्रयो पीमेदः # 
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रथीतराणामाद्विरसवैरूपराथीतरेति, आङ्किरसवैरूपपा्षदश्वेति वा, अष्टा पार्षदश्ववेरूपेति 
वा, न्ययोर्व्यलययो वा ! मुद्वलनामाङ्धिरसमाम्यौशमो व्येति, आद्स्तार््यो वा, आङ्ग 
रसतार्यमोटव्येति वा । विष्णुबद्धानामाङ्गिरसपोस्कुत्यत्रासदस्यवेति । एषां खगणं विहाय 
सरवर्विवाहो भवति । हासितक्ुत्सयोस्तु न भवति ॥ 
~ गणाः & 

हारिताः-सोभग-नैयगवेदयादयो ह्यावरिशदधिका हारितासतेषां-“आङ्गिरसाम्बरीपयौ व- 
नान्वेति? त्रयः, अथवा तिसृणां प्रवराणां मध्ये आदिमसखने (मान्धाता अस्ति | 

कुत्साः--एपां-'ङ्गिरसमान्धाठृकोर्सेति' चयः । 

कण्वाः--ओपम्कैटवाष्कटेलयादय पएकविकयधिकाः कण्वासतेषां “आङ्गिरसाजमीटका- 
णवेतिः त्रयः, अथवा “आङ्िरसघोरकाण्वेति' चयः । 

रथीतराः-दस्िदनेपिरक्षीलयादयश्चतुरदसभ्योऽधिका रथीतरास्तेषा-“आङ्किरसवेरूपराथी- 
तरेति' च्यः, अथवा “आङ्गिरसवेरूपपार्पंदश्धेति' चयः; अथवा 'अष्टादंष्पार्षदणश्ववैरू- 
पेतिः च्यः, अथवान्यदयोर्विपयसोऽस्ति । 
गोनानां ००००५७७ गनाननत् 

मुदरा-सायसुम्रीयादयोऽष्टादञ्चभ्योऽधिका सुद्रकास्तेषां-(आङ्िरसभामम्याचमेोद्र- 
ल्येतिः जयः, अथवा प्रथमस्ताक्ष्यैः, अथवा {आ ङ्गिरसताक्यैमो्रल्येति' चयः । 

विष्णुबुद्धाः--शठ-भरणेयादयः पञ्चविंशयधिका विष्णुदधासेषां-“आ ज्गिरसपौरुङत्य- 
चासदस्यवेतिः जयः । 

अधाच्रयः। ते चत्वारः । अत्रयः, वाद्ूतकाः, गविष्ठिर, ५ इति । आदा- 
नामात्रेयाचैनानसस्यावाश्वेति । वाद्धतकानां आत्रेयाचनानसवाद्धुतकेति । धनंजयानामा- 
त्ेयाचैनानसधानञ्जयेति कचित् । गविष्ठिराणामात्रेयार्चनानसगाविष्टिरति, आत्रेयगाविष्ठि- 
रपौर्वातिथेति वा । मुद्रलानामात्रेयार्चनानसपोवीतियेति । वामरथ्यसुमङ्गठ्बैजवापानामा- 
तेयार्यनानसातिथेति, अआत्रेयार्चनानसगाविष्ठिरेति वा । सुमङ्गखनामत्रिसुमङ्रश्यावाश्वेति 
केचित् । अत्रेः युत्रिकापुत्राणामात्रेयवामरथ्यपौतरिकेति । अत्रीणां सर्वेषामविवाहः ॥ 
द १ 

अत्रयः मूरीयादयश्तुनेवतिभ्योऽधिका अच्रयस्तेषां-'आत्रेयाचैनानसदरयावाग्धेतिः 
थ । 
बाद्धुतकाः--पषां-'आत्रेयाचेनानसवाद्धुतकेति' रयः । 
ध्नजयाः--एषां-(आत्रेयाचैनानसधानञ्जयेतिः त्रयः । अयं गणः कचित् । 
गविष्टिराः-दक्षि-भङन्दनेयादयखतुर्विशतिभ्योऽधिका गविष्ठिरासिषां-'आत्रेयार्चना- 

नसगाविष्ठिरेति' त्रयः । अथवा 'आत्रेयगाविष्ठिरपौवौतिथेति' तरयः । 
9 यथोक्तम्-“चल्दयऽत्रय आयात्रिवाद्धुवकरविषठिराः । सुद्रराश्चेति गोतरैक्यास्पवरैक्यान्र 

नान्वियुः ॥' इति । 
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युदखाः-शालिसंधि-अर्वेयादयो दज्ञभ्योऽधिका मुद्रलासेषां-“आत्रयाच॑नानसपोवी- 
तिथेतिः चयः । 

वामरथ्य-सुमङ्गल-वेजवापाः--एां-(आत्रेयार्चनानसातियेति' चयः, अथवा (अत्रे. 
याचनानसगाविष्ठिरेतिः चयः । 

सुमङ्लाः-एषां-'अत्रिुमङ्गरदयावाश्ेतिः अयः, इमे चत््रारो गणाः केचिदाहुः । 
वाङेयाः-कोद्रेय-शौभ्रेय-वामरभ्येदयादयोऽत्रः पुत्रिकापुचासेरपा-:आत्रेयवामरध्यपी- 

त्रिकेति' चयः । सर्वेषाम्रीणां सगोत्र्वात्सप्रवरस्वाच परस्परं विवाहो न भवति । 
अचरे; पुत्रिकापुत्राणां च वासिठ-विन्ामिवाभ्यां सह विवाहो न भवति । 

अथ विन्वासिच्नाः । ते ददा-ऊुरिकाः, लोहिताः, रक्षकाः, कामकायनाः, 
सूनाः, कताः, घनंजयाः, अधुमर्पणाः, पूरणाः, इन्दरकोशिका इति \ रिकानां वेश्वामि- 
्रदेवरातीदलेति । रोहितानां वेश्वामित्राष्टकलोहितति, अन्येोर्व्यलययो वा, वेश्वामिव्रमा- 
घुच्छन्दसाषटकेति वा, वैश्वामितरा्ठकेति हो वा । रौक्षकाणां वैशामित्रगाधिनेवणेति, वेश्वा- 
मित्ररोक्षकेरेवणेति वा । कामकायनानां वेश्वामित्रदेवश्रवसंदेवतरसेति ! अजानां वैश्वामित्रमा- 
धुच्छन्दसाजेति, वेश्वामित्रारमरथवाधूटेति वा । धनंजयानां विश्वामित्रमाधुच्छन्दसधानंज- 
येति, वेश्वामित्रमाधुच्छन्दसाघमर्षणेति वा । कतानां वैशवामित्रकालात्कीटेति । अधमर्षणानां 
वैशवामित्रापमषैणकृोशिकेति । .पूरणानां वेश्वामित्रपोरणेति दो, .वेश्वामितरेव्रातपोरणेति वा । 
इन्द्रकौशिकानां वैश्वामितरनद्रकोरिकरति द्रौ । एते बौघायनोक्ताः। रेदिणानां वैषा- 
मित्रमाधुच्छन्द सरौहिणेति ! रेणूनां वैश्वामित्रगाथिनरेणवति । वेणूनां वैशधामि्रगाथिनवे- 
णवेति । जह्यनां वैश्वामित्रशाटङ्कायनकोशिकेति । आदमरध्यानां वेधामित्रारमरथ्यवाधू- 
ठेति । उद्वेणूनां वैशवामित्रगाधिनवै८रे)णवृति । एते जआ्वलायनमात्स्योक्ताः । अन्ये- 
स्तवन्येऽपि षडणा उक्ताः । तेऽन्यत्र मत्कृता ज्ञेयाः । एषां विश्वामि्राणामविवाहः ॥ 

विन्वामिन्रगणा; १० 
कुशिका+--पार्णजङ्घ-वारक्येयादयः सप्ततिभ्योऽधिकाः कुरिकासतेषां- वेश्वामित्रदेवरा- 

तोदरेति' चयः प्रवराः । 

लोहिताः-कडकय-चाक्वणौयनेयादयः पञ्भ्योऽधिका खोहितास्तषां-ष्वेामिताष्टक- 
कटौहितेतिः त्रयः, अथवान्तिमद्वयोर्विपयोंसः, अथवा बवेश्वामिचरमाधुच्छन्द साष्टकेतिः 
जरयः, अथवा ववेश्वामिन्नाष्टकेतिः दो । 

रक्षकाः एषां वरन्वामित्रगाथिनरेवणेतिः त्रयः, अथवा वैश्वामित्रो क्षुकरेवणेति' चयः । 
कामकायनाः- दे वश्रवसू-देवतरसेयादिपद्चभ्योऽधिकाः कामकायनासतेषां-वेश्वामि- 

त्रदेवश्रवसदेवतरसेति' चयः । 

अजाः--एषां- वेासित्रमाधुच्छन्दसाजेतिः रयः, अथवा वेगवामिव्राहमरथवाधूेतिः 
अयः] 

न विंरतिभ्योऽधिकाः कतासतेषा-~नबेश्वामिज्रकादयर्स 
$ | | 
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| धर्नजया = सप्रभ्योऽधिका ध्नजयासतेषा-'विन्धामित्रमाघुच्छ- 
| न्द्खधार्नजयेतिः चयः, अथवा ेश्वामित्रमाधुच्छन्दसाघमपणेति' चयः । 

| अधमर्षणा-एषा-वेश्वामिवाघमर्णकोश्चिकेतिः चयः । 
| पूरणाः--एषां-वन्वामिच्रपौरणेति' दो, अथवा वैशवामित्रदेवरातपौरणेति' त्रयः । 

 इन्द्रकौशिकाः--ए्या-चैश्वामित्रेन्द्रकोरिकेति' द । 
| इमे बौधायनोक्ता ज्ञेयाः । 
| रोहिणा-एषां-वैश्वामिच्रमाशरुच्छन्दसरोदिणेतिः त्रयः 1 
| रेणवः--एषां-वै-ामित्रगाथिनरेणवेतिः चयः । 

| वेणव्ः---एषां-व्वैश्वामित्रगाथिनवेणवेतिः चयः । 
जह्वः--एषां-वेन्धामिव्रक्ारङ्कायनकोिकेतिः जयः । 
आरमरथ्या--एपां- वेश्वामित्रारमरभ्यवाधूषेति त्रयः । 

| उदवेणवः--एषां-वेश्वामित्रगाथिनवै(रे)णवेतिः चयः | 

अथ कडयपाः; । ते पश्च-निधुवाः, कदयपाः, रेभाः, श्ण्डिठाः, लोगाक्चयश्च । 
निध्ुवाणां कास्यपावत्सारनेधुवेति । कर्यपानां कार्यपावत्सारासितेति । रेमाणां कादयपाव- 
त्सारैभ्येति । शण्डिटानां कारयपावत्सारशाण्डिल्येति । अन्यय्ाने देवखो वा, सितो वा, 
शाण्डिकासितदेवकठेति वा, कार्यपासितदेवठेति वा, अन्ययो्व्यलयो वा, देवलासितेति दौ 
वा । कोगाक्षीन् वक्ष्यामः । एषां कस्यपानामविवाहः ॥ 
मय 

च्छद्यपाः ५, 
निधुवा{--दइमे चत्वारिशदधिकशताधिकासतषां-“कादयपावस्सारनैशवेतिः त्रयः 
कृरयपा!- एपां-“कादयपावत्सारासितेति' ज्रयः | 

रेभाः--एषां-(कादयपावत्साररेभ्येति' जयः । 
दरण्डिखाः-कोदख-ओदमेवेयादि पषष्टयधिकाः श्ण्डिलास्तेषां-कादरयपावत्सारलाण्डि- 

स्येति त्रयः, अथवान्तिमो देवखोऽसितो' वा, अथवा श्ाण्डिखासितदेवरेतिः चयः, 
अथवा, कारयपासितदेवठेति अथवान्तिमयोद योर्विपर्यासः, अथव! देवरासि- 
तेति द्रो ] 

लोगाक्षिः--इमान् द्विमोचरिष्वमे कथयिष्यामः । 

अथ वसिष्ठाः । ते पञ्च । वसिष्ठाः, कुण्डिनाः, उपमन्यवः, पराराराः, जातूकण्यौ- 
श्रेति वािष्ठा्ना भ (~ = अ, ण्डिनानां वासिष्ठमेत्रा शेति । वासिष्ठानां वासिषठन्द्रममदाभरदखिति, वारिषठेयेको वा । कु - 
वृरुणकोण्डिन्ये ४. "क मदति ति । उपमन्यूनां वासिषठन्द्रममदामरढखिति, वासिष्ठामर्रखिन्दरममदेति वा, 
आआयोर्व्यययो वा त पराररणां वापिष्ठराक्त्यपाराशर्येति । जातूकण्यीनां वासिष्ठापरिजातु- 
कर्णयति । वसिष्ठानां सर्वषामविवाहः, अन्यस्यापरिमिश्च ॥ 



गोत्रपवरनिर्णेयः ] तृतीयपरिच्छेदस्य पूवार्धम् । २१७ 

| वसिष्ठाः ० | 
 ब्रसिष्ठाः--तैताक्कवि-रकीयादयः षष्ट्यधिका वसिष्ठासलेषां-'वासिष्न्द्रभमदाभरदखितिः 
। तरयः, अथवा (्वासिद्ठेतिः एकः प्रवरः । | 
| कुण्डिनाः-ोहितायन-गुग्गुलीयाद यः पञ्चविंदनिभ्योऽधिकाः ऊण्डिनास्तेषां-'वासि-| 
| 

| 

छमेत्रावरुणकोण्डिन्येतिः चयः । | 

उपमन्यवः--ओंदलय इत्यादयः सप्ततिभ्योधिक्रा उपमन्यवसेपा-*वासिष्नदरप्रमदाभरद- | 
खिति' चयः, अथवा वासिषएठाभरद्रखिन्द्रप्रमदेति' तयः, अथवादिमद्रयोर्विपयांसः } 

पराश्चराः-काण्ड(ण्डू)सय-वाजीदयादयः सप्रचत्वारि््योऽधिकाः परासरास्तेषां ~| 
। शवासिष्ठश्चाक्त्यपारा्चर्येति' तयः । | 
| जातूकण्यं --पएषां-"वासिष्ठात्रिजातृकण्यति' चयः 

अथागस्लयाः । ते चत्वारः । इध्मवाहाः, साम्मवाहाः, सोमवाहाः, यज्ञवादाश्वेति । 
आद्यानामागस्यदार्व्यच्युतेध्मवाहेति, आगस्ययेको वा । सोमवाहयनामागस्यदारव्वच्युतसोम- 
वाहेति । साम्भवाहानां साम्भवादोऽन्यः । यज्ञवादानां यज्ञवादोऽन्यः । आयौ पूर्वोक्तावेव । 
सारादानां तदन्ताक्लयः । दर्भवादानां तदन्ताख्चयः । अगस्तीनामागस्यमाहेन्द्रमायोभुवेति । 
पूर्णेमासानामागस्यपोर्णमासपारणेति । दिमोद कानामागस्यहेमवंविहेमोदकेति । पाणिका- 
नामागस्यपेनायकपाणिकेति । एने षट् कचित् । अगस्तीनां सर्वेषामविवाहः ॥ 

इध्मवाहाः--विशाराद्य-स्फारखायनेयादयः पञ्चाखद्योऽधिका इध्मवादास्तेषां 'आगस्य- 
। दब्यिच्युतेष्मवाहेति' ज्रयः, अथवा (आगस्येतिः एकः । 
| साम्मवाहाः-पषा- ८आगस्यदाद्येच्युतसाम्भवाहेतिः चयः | 

। सोमवाहा--पएषां-*'अआगस्यदाल्येच्युतसोमवाहेति' त्रयः । 

` यज्ञवाहाः--एषां-“आगस्यदाद्येच्युतयज्ञवाहेतिः त्रयः । 

| साखाहाः-एषां-“आगस्यदाल्येच्युतसार वाहेति यः । | 

1 

| 
दभेवाहा ;--एषा-- आरस्यदाद्येच्युतद्भंवादेतिः त्रयः | 

। अगस्तयः--एषा-“आगस्यमाहेन्द्रमायोभुवेति' त्रयः । 

पूर्णमासा {--एषां-“आगस्यपोर्णमासपारणेतिः त्रयः 

हिमोदकाः--एषां-“आगस्यदे मवर्चिहैमोदकेतिः चयः 
पानिकाः--एषां-'आगस्यपेनायकपाणिकेतिः रयः 

सारबाहेभ्योऽपे षटरगणाः कचित् । 

अथ द्विगोच्ाः । शोज्गदेरिरीणामा्गिरसवाहैस्ययमारद्मजकालाक्षीठेति प्च, काया- 
्षीख्योः स्थाने शेज्गरोरिणिव । आश्गिरसकालयाक्षीरेति त्रयो वा । एषां भद्ाजेदिशा- 

~~ “चर्च इद्यपि पाटः कचित् । 
२८ नि सिंर 



२१८ निणयसिन्धौ [ मातरगोत्रवजेनम् 

मितरश्वाविवाहः । एवं कपिकानां कतानां च । संकरृतिपूतिमाषादीनां आङ्गिरसगोखिीति- 
साकृयेति, शाक्तयमौरिवीतिसांकृयेति वा, (अन्दययोव्यलयो वा ) । एषां खगणसर्वसिष्टः 
सोङ्रोरिरेसोगक्षिभिश्वाविवाहः । कद्यपैरपीति प्रयोगपारिजाते । लोगाक्षीणां काश्य- 
पावत्सारवासिष्ेति, कार्यपावत्सारासितेति वा । एतेऽहवेसिष्ठा नक्तंकश्यपाः ! एषां 
वसिष्ठैः कद्येपेः संकृतिमिश्वाविवाहः । देवरातखय जामदय्येविशामितरेश्ाविवाह इति 
प्रयोगपारिजति । तदयुक्तम् । बहचश्चुलो-“यथेवाद्धिरसः सद्ुपेयां तव पुत्रताम् । 
आङ्धिरसो जन्मनाखयाजीगरतिः श्चुतः कविः ॥' इदयङ्िरोगणखस्वेन भागगवजामदग्यतलस्मृते- 
हैसिविशरादिस्णतेश्च बाधात् । तेन द्रौ देवरातो एक आद्धिरसः श्चुदयुक्तः ! अन्यो भार्गवः । 
तयोः कल्पभेदेऽप्याङ्गिर्सेन देवरतिन जामदस्येभैवलेव विवाहः । मागैवेण तु नेति 
तत्वम् । धनंजयानां विश्वाम्पिरत्रिभिश्वाविवाहः । जातूकरण्यानां वसिष्टेिभिश्चाविवाहः । 
एवं दत्तक्रीतकृतरिमखयंदत्तपु्िकापुत्रादीनाम् । उत्पादकपाककयोः पित्रोरगतरिप्रवरा वर्ज्या 
इति प्रवरभञ्जरीनारायणच्रत्तिप्रयोमपारिजातपदयः । अत्र सकैत्रोपपत्तयो मूं 
च मत्क्रते मरवरद पणे ज्ञेयमिति दिक् ॥ 

्त्रियवेश्ययोस्त॒ पुरोितगोत्प्रवरावेवेति स्वैसिद्धान्तः । यद्यपि बहुचपरिशिष्टे कपि- 
भरदाजयोविंवाह उक्तस्थापि-भरद्मजाश्च कपयो गगौ रोक्षायणा इति । चलारोऽपि 
भरद्राजगोतरैक्यान्नान्वयुमिथः ॥ कपिगर्मभरद्राजा मिश्रे रोक्षायणा द्विजाः । नेद्हेुः 
सगोत्रत्वासरकैक्याच डु्चित् ॥' इति स्यथंसारादयुक्तेरविवाह एव तयोरिति ॥ 

खगोजादयज्ञाने तु सलयाषाढः-अथाज्ञानवबन्धोः पुरोहितम्रवरेणाचार्यप्वरेण वेति। 
'आचार्यमो्प्रबरानभि्घस्तु दिजः खयम् । दत्वासमानं तु कसमेचित्द्धोप्रवरो भवेत् ॥ 
यद्रा खगोत्रप्वरविधुरो जामदभिजः । विवादं च न तेनैव गोत्रेण तु समाचरेत् ॥ इति 
कथित् । दिवोदासीयेऽपि-'खगेोत्नप्रवराज्ाने जमदभिमुपाश्रयेत् ॥" 

अथ मातृगो्रवजेननिणंथः । रदातातपः-'मातुरख सुतामदा मातृगेोत्रां 
तथेव च । समानप्रवरां चैव गत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ य्पि-सगो्रां मातुरपयेके 
नेचछन्दयुदराहकर्मणि । जन्मनाभ्ोरविज्ञानेऽप्ुरहेद विशङ्कितः ॥।' इति व्यासोक्तेरज्ञातनामत्वे 

9--मरवरमस्नया यद्पीदुक्त, तथापि शग्ब्गिरोगणेषु भवलव । तथा बहुचपरिचिष्े बोधा- 
यनः-- “एक एव चरषियौवत्मवरेष्वनुवतते । तावस्वमानगोच्रसवभृते श्ग्वङ्किरोगणात् ॥› माधवीये 
स्मत्यन्तरे-- "पञ्चानां तु त्रिसामान्यादविवाह खिषु द्वयोः । श्वग्वङ्गिरोगणेष्वेवं शोषेष्वेकोपि वारयेत् ॥ 
दृति देशाचाराच । सोप्याभीरदेशे प्रसिद्धः । चतुर्विश्चतिमते--“यस्तु देदानुरूपेण ङर्मार्गेण 
चोढेव् । नियं स भ्यवहायः स्ाद्वदाचेतत्प्दरयते ॥' इति दिक । तथाच श्रशुः-- “यस्मिन् देशे पुरे 
आमे त्रैविद्य नगरेपि वा ।! यो यत्र बिहिवो धर्मस्तं धर्म न विचाख्येतव् ध” इति । युनश्चतुर्बिशतिमते- 
यस्मिन देशे य आचारः पारंपर्यक्रमागतः । बणौनां किर सर्वेषां सदप्चारः स उच्यते ॥* इतीयान्केषु- 
वि्पुल्केदवभिको भागः ॥ 



कन्याविवाहकारः ] तृतीयपरिच्छेदस्य पूर्थम् । २१९ 

न सगोत्रत्रदोषस्तथापि नेदं कठो प्रवते । “गोत्ान्मातुः सपिण्डाच्च विवाहो गोवधसथा \ 
इति कठिवज्यतवोक्तः ¦ इदं मातृगोत्रवर्जनं माध्यन्दिनीयानामेव । मातृगोत्रं माध्यन्दिनी- 
यानामपुत्रायाश्चः इति सल्याषाडोक्तेरिति कथित् । तच्निमूलम् ! अत एवाह प्रवर- 
मञ्जरीकारः-'दोषस्यातिगुरूतवात्र्वेषां मानृगोत्रं वर्ज्यम्" इति । यत्त॒ “एकस्मिन््रवे 
तुल्ये मातृगोत्रे वरस्य च । तसुद्राहं न कुर्वति सा कन्या भगिनी स्मरना ॥ इति मानृङ्घटे 
मरवरचिन्तनयुक्तं, तदासुरादिविवाहोढापरमिति दिक् । विस्तरस्तु मरन्थान्तरेभ्यो ज्ञेयः 

सगोचादिविवाहे भायधित्तं स्गरयथेसारे-शत्थं सगोत्रसंवन्धविवाहविषये 
थिते । यदि कश्िञ्ज्ञानतस्तां कन्यामूदयोपगच्छति ॥ गुसलसत्रतच्छद्छेदर्भसजोऽन्यनं 
ब्रजेत्। मोगतस्तां परियज्य पाल्येजननीमिव। अज्ञानददेन्दव॑ः शुद्धयत्रिभि्म्मस्तु कार्यः 
एवं सापिण्ड्येऽपि-'सपिण्डापयदरेषु प्राणलागो विधीयते । इति वृदद्यमोक्तः । 
तिथिनच््वे बौधायनः-“पपिण्डां सगोघां चेदमलोपयच्छेन्मातृव्देनां बिभृयात् \: 

कन्याविवाहकार उक्तो ज्योतिर्निबन्धे-षडब्दमध्ये नोद्राद्या कन्या वरषद्रयं 
यतः। सोमो यङ्क ततस्तदरदन्धर्वश्च तथाऽनटः ॥' राजमानेण्डः-'अयुग्मे दुर्भगा 
नारी युग्मे तु विधवा भवेत् । तस्माद्रमीन्विते युग्मे विवाह सा पतिव्रता ॥ मास- 
रयादष्वमयुग्मवर्षं युग्मेऽपि मासत्रयमेव यावत् । विवाह्ुद्धि प्रवदन्ति सन्तो बात्यादयः 
खीजनिजन्ममासात् \॥* पराशरमाधबीये तु-जन्मते गमोधनाढ्म प्मान्दास्रं 
सुभम् । कुमारीवरणं दानं मखलाबन्धनं तथा ॥` इद्युक्तम् ! संबन्धतत्तवे यमः 
कृन्या द्वादश्चवषीणि याऽग्रदत्ता वसेद । ब्रह्महा पितुसस्याः सा कन्या व्रयेत्खयम् ॥ 
भारते-श्रिरदर्षः षोडसशाब्दां भार्या विन्देत नंभिकाम् । छ्लष्टवर्षोऽष्टवषा बा धर्मे सीदति 
सत्वरः ॥ अतोऽप्रवृत्ते रजसि कन्यां ददयायिता सङ्घत् ॥' तच्रैव~-'सपसंवत्सरादुर्वं 
विवाहः सार्ववर्णिकः । कन्यायाः शचखते राजच्नन्यथा धर्मगर्हितः ।॥' राजमातेण्डः 
राहूुमरस्ते तथा युद्धे पिद्रणां प्राणसंशये । अतिप्रोढा चं या कन्या चन्द्रखमबरे न तु ॥' 
मनुः-रत्रिरा्र्षो वहेकन्यां हचां दहयदरवार्षिकीम् । च्यष्टवर्षोऽष्टवषां वा धर्मे सीदति 
सत्वरः ॥ यद्यपि-विवाहस्त्वष्टवषायाः कन्यायाः शसते बुधैः । इति संवर्ताक्तेः, 
अत ऊर्ध्वं रजखलाः इत्यादेश्च दसवषीदुर्ष्व विवाहो निषिद्धः, तथापि दातुरभवे द्यादश- 

¶--“कश्चिन्महाराष्कष्पितं तज्निभूरुम् । अन्यथा गुजैरादेः कातीयस्य कते न निषेधः इलयकस्विन्यु- 
स्तके पाठः । २-नधिकालक्षणं तूक्त गरद्यसंग्रहे-"निकरां तु वदेत् कन्यां यावश्नतुंमती मवेत् । वु 
मती स्वनभ्मिका तां प्रयच्छन्त नभरिकाम् ४ अश्राश्ठा रजसो मोरी प्राक्े रजसि रोहिणी । अब्यज्ञिता भवेत् 
न्या कुचहीना च नद्भिका ॥› इति । तथा रजोददी नास्प्रागेव विवाहकारणयुक्तं तन्नेव । यथा-“अयज्ञनेस्तु 
समुसज्नेः सोम्मे युञ्जीत कन्यकाम् । पसे धरस्तु गन्धवौ रजसाऽभिः भ्रकीर्तितः ॥ तस्मादग्यञ्जनोपेलम 
"रनाघ्मपयोघराम् ! अशक्तं चैव सोमाचेः कन्यकं तु भद्छखते ॥ इति ! ३--चकारस्दतिबाराऽ्पिं 
अस्याः पिन्रोः अगसं्यमनतप्छसः किवाहस्यो त्वात् । । 
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घोडच्चाब्दे ज्ञेये । श्वीणि वषौण्यतुमती काङ्क्षेत पितृचासनम् ।' इति परारारमाध- 
वीये बौोधायनोक्तेव्य ! मनुः-शीसंबन्धे दशेतानि ऊुखानि परिवर्जयेत् । हीनक्रियं 
निःपुसषं निर्डन्दो रोमशाशंसम् ॥ क्षव्यामयाव्यपस्मारिधित्रिङिक्लानि च । नक्ष- 
ब्षनदीनाम्नीं नान्यपर्वतनामिकाम् ॥ न पक्ष्यदपरष्यनाप्नीं न विभीषणनामिकाम् ॥ 
यमः-'तस्माटुदराहयेत्कन्यां यावन्नतंमती भवेत् ।' तथा मूलजादीनां फलं प्रागुक्तम् । 
तथा वर्णैवस्यग्रहुमैन्यादिषटितविचारो ्योतिर्विद्धयो ज्ञेयः । विस्तरात्तु नोच्यते ॥ 

अथ युर्वकवलम् । ज्योतिर्निवन्धे गगेः-सीणां गुरुवरं श्रेष्ठं पुरषाणां खे- 
वरम् । तयोश्वन्द्रवरं श्रेष्ठमिति गर्गेण भाषितम् ॥ जन्मत्रिदरमास्थिः पूजया शुभदो 
गुरः । विवादेऽथ चतुथीष्द्मादशखो श्तिप्रदः ॥' देवलः-नष्टात्मजा धनवती विधवा 
कुरील पुत्रान्वितां हतधवा सुभगा विपुत्रा । खामिप्रिया विगतपुत्रधवा धनाढ्या वन्ध्या 
भवेत्सुरगुरो कमदोभिजम्मा ॥' ब्हस्पतिः-श्रषचापक्रुटीरसखो जीवोऽप्यञ्ुभगोचरः । 
अतिशोभनतां दचाद्विवाहोपनयादिषु ॥ खृद्छः-द्वादशदरशमचतुर्थ जन्मनि षष्ठाष्टमे 
तृतीये च । प्राते पाणिग्रहणे जीवे वेधव्यमामोति ॥ गगेः-सर्वत्रापि जु द्याद्ादशा- 
व्दात्परं गुरुः । पचषष्ठाब्दयोरेव श्ुभगोचरता मता ॥ सपतमादयच्वर्षषु खोचस्वक्षेगतो 
यदि । अ्युभोऽपि शुभं दबाच्छुभकक्षेषु किं पुनः ॥ रजखलायाः कन्याया गुरुखदधि न 
चिन्तयेत् । अष्टमेऽपि प्रकतेव्यो विवादश्चिगुणार्चनात् ५ अर्करुवौर्बं गौर्यां रोहिण्यर्व- 
बला स्मृता । कन्या चन्द्रबखा शरोक्ता वृषटी ठ्नतो बला ॥ अष्टवषौ भवेद्र नववषौ 
च् रोहिणी ॥ दद्वर्षपा भवेत्कन्या अत ऊर्वं रजखला ॥ 

अथ बृहस्पतिदान्तिः । चणैनकः-'कन्यकोद्याहकाठे तु आयुक्ूल्यं न विते । 
ब्राह्मणस्योपनयने गुरोरविधिस्दाहतः ॥ सुवर्णेन गुरं क्ता पीतवस्ेण वेष्टयेत् । ईशान्यां 
धवछं कुम्भं धान्योपरि निधाय च ॥ दमनं मधुपुष्मं च पटा चैव सर्षपान् । मांसी 
गुडूच्यपामार्गो विडङ्गी रङ्खिनी वचा ॥ सहदेवी हक्करान्ता सर्वोषधिरातावरी । बस च 
सहदेवी च निशष्टितयमेव च ॥ कृत्वाज्यभागपर्यन्तं खराखोक्तविधानतः । ्रदोक्त- 
मण्डलेऽभ्यच्ये पीतयुष्याक्षतादिभिः ॥ देवपूजोत्तरे काठे ततः ऊुम्भालुमच्रणम् । अशवत्थस्- 
मिधश्चाज्यं पायसं सर्पिषा युतम् ॥ यवब्रीहितिखाः साज्या मघेणेव बृहस्पतेः । अष्टोत्तर- 
शतं सवं होमरेषं समापयेत् ॥ पुत्रदारसमेतसख अभिषेकं समाचरेत् । ऊुम्भाभिमव्रणोकतैच 
समुदरल्यष्ठमन्रतः ॥ प्रतिमां कुम्भवस्लं च आचायीय निवेदयेत् ॥ ब्रहमणान्मोजयेदश्वा- 
च्छुभदः स्यान्न संशयः ॥' 

इति शहस्पतिान्तिः ॥ 

रखौनकः-गुवोदिये व्यतीपाते वक्रातीचारगे गुरौ । नष्टे शरिनि शुके वा बे 
ृद्धेऽथवा गुरो ॥ पोषे वेत्रेऽथ वासु शरबधिकमासके । केतूद्मे निररेऽक सिंदखेऽ- 
मरमन्रिणि ॥ विवाह्नतयात्रादिपुरहम्यगरहादिकय् । क्षीरं तरि्ोपविचां च यत्नतः प्ररि 
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वर्जयेत् ॥' मदनपारिजाते ज्योतिःसागरे-“वाठे शुक्रं वृद्धे शुके वृद्धे जीवे नष्टे 
जीवे । वाठे जीव जीव सिंहे सिंहादिदय जीवादिये ॥ तथा मछिम्टुचे मासि सुराचा- 
येऽतिचास्गे । बापीकूपविवाहादि करियाः प्रारुदितास्यजंत् ॥ सिंदयं मकर्थं च गुरं 
यज्ञेन वर्जयत् ॥' छृह्ः-अतिचारगतो जीवस्तं राशिं नैव चेदयुनः । टुः संवत्सरे ज्ञेयः 
सवेकमवदिष्कृतः ॥* सिहस्थगुरोरपवादमाह परारारः-"गोदाभागीरथीमध्ये नोद्राहः 
धिदहगे रुरो । मघाखे सर्वदेशेषु तथा मीनगत रे ॥" वसिष्ठोऽपि-विवादो दक्षिणे 
कूरे गौतम्यां, नेतरत्र तु । भागीरथ्युत्तर कूटे तम्या दक्षिणे तथा । विवादो तरतबन्धश्च 
सिंदसेव्ये न दुष्यति ॥' 

न्यादातकममाह याज्ञवल्क्यः-पिता पितामहो भराता सङल्योः जननी तथा । 
कन्याप्रदः पृतना प्रकृतिखः परः परः ॥ अग्रवच्छन्समाम्ोति भ्रूणदलागरतादरूतौ । गम्यं 
त्वभावे दादृणां कन्या कुयौत्खयंवरम् ॥` आदरणां संस्छृतानामेवाधिकारमाह् स॒ एव 
याक्ञवस्क्यः-“असंस्कृतास्त संस्कार्या प्रातमिः पूर्वसंस्कृतैः । भगिन्यश्च निजादंसाद- 
स्वांशं तु तुरीयकम् ॥ अत्र चकारेण पूर्वसंस्छृतैरियसायुवृत्तविवाहपर्यापिद्रव्यदाने खांड- 
चतुथैभागदाने वा संस्छृतग्रहणं व्यर्थ खात्, अतः कनियमोऽयम् । तेनानुपनीतम्रातृ- 
मा्रादिसत्वे मा्रादेरेवाधिकारो न भतुरिदयुक्तं संबन्धतच्वादौ । कन्याखयंवरे 
मातुदौतृते च ताभ्यामेव नान्दीश्राद्धं कार्यम् । तत्र च खयं प्रधानसंकस्पमात्रं कृता- 
उन्यद्रा्मणद्मरा कारयेदिति परथोगपारिजाते । वरस्तु संस्छृतम्राव्रा्यभावे खयमेव 
नान्दीश्राद्धं कुर्यात् न माता । पत्रेषु विद्यमानेषु नान्यं वै कारयेत्खधाम् । इति निषे- 
धात् । उपनयनेन कमधिकारस्य जातलाचेति परभ्वीचन्द्रीदयः । माधवीयेऽपरार्कै 
च नारदः-“पिता दबात्खयं कन्यां प्राता वाऽनुमते पितुः । मातामहो मातुर सङ्कल्य 
बान्धवस्तथा ॥ माता त्वभावे सर्वेषां प्रकृतो यदि वतैते । तखामम्रकृतिखायां कन्यां 
दद्युः खजातयः ॥ सङुल्यः पितृपक्षीयो बान्धवो मातृरवंशजः ॥ मदनपारिजाते 
कालयाथनः-'खयमेवोरसीं दयासित्रमावे खवान्धवाः । मातामहस्ततोऽन्यां हि मातां 
वा॒धर्मजां सुताम् ॥ ततोऽन्यामोरसीभिन्नां धर्मजं नियोगारकषेत्रजां मातामहो माता 
मातुखे वा दयात् । तेनोरसीदाने पितृबन्धुषु स्यु मातामहादीनां नाधिकारः अनुमति 
विना । असापवादस्तत्रैव-दीैप्रवासयुक्तेषु पौगण्डेषु च बन्धुषु ॥ माता तु समये दबा- 
दौरसीमपि कन्यकाम् ॥ मचुः-'यदा तु चैव कथित्खछात्कन्या राजानमा्रजेत्ः ॥ 

परकीयकन्यादाने विशेषो मदनरन्ने स्कान्दे-आत्मीकृलय सुवर्णेन परकीयां 
तु कन्यकाम् । धर्मेण विधिना दानमसमोवरेऽपि युज्यते ॥ जत्र प्रकृतिखग्रहणाद्महृति- 
खेन कृतमकृतमेव । “खतत्रो यदि तत्कार्यं कुयोौदप्रकृतिं गतः । तदप्यछृतमेव खाद्- 
खातन्र्यख हेतुतः ॥ इद्यपरारै नारदोक्त; । यदि तु सपतपदीविवाददयोमादि परधानं 
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जातं तदाङ्वैकल्येऽपि नावृत्तिर्विवाहसय । गौडा अप्येवमाहः । तत्रैव मरीविः-'गोरीं 
ददज्नाकप्रष्ठ, वेकरुण्ठं रोहिणीं ददत् । कन्यां ददद्रह्मरोकं रौखं तु रजखलम् । 

अथ मासनिणेयः । तत्र जन्ममासे विरोषः प्रागुक्तः । ज्योतिःप्रकादा 
च्यासः-मावफाल्गुनवेशाखे यद्यूढा मागंसीषेके । च्येष्टे वाषादमासे च सुभगा 
वित्तसंयुता ॥ श्रावणे वापि पेषे वा कन्या भाद्रपदे तथा । चचाश्वयुकघार्तिकेषु 
याति वेधव्यतां ठु ॥' नारदः-माघफाल्गुनवैराखण्येष्ठमासाः शुभम्रदाः । कार्तिको 
भारीरीर्षश्च मध्यमो, निन्दिताः परे इति ॥ वसिष्टः-पोषेऽपि कुयान्मकरख्ितेऽके चत्र 
भवेन्मेषगतो यदा खात् । प्र्स्तमाषादकरृतं विवादं वदन्ति गगौ मिधुनयितेऽकै 
आचायेच्डामणौ ज्योतिगेगराजमातेण्डो-“माद्गल्येषु विवाहेषु कन्यार्सवरणेषु 
च ॥ दश मासाः प्ररखन्ते वचेत्रपौषविवर्जिताः # आपस्तम्बः-'सवं ऋतवो 
विव्राहस शेरिरौ मासो परिदाप्यो्तमं च नैदाघम् । “अर माघफाल्गुनाषाढवजं 
नव मासा युख्यः काठः इति खदरीन भाष्ये इडविलायां ब्रह्मविद्यातीर्थे- 
ओोक्तम् । बोधायन सूतेऽपि-^सर्वे मासा विवाहस्य, रुचितपम्तपस्यवजेस्' इयेके । 
तेन "पूर्वोत्तरौ सिरशिरसंबन्धिनो मासो पोषचेत्रो विहायः इति निणथाग्नव्याख्यानं 
भोख्यकृतमिद्युपे्ष्यम् । निरि वचेत्सरवैषु द्रादङ्षखपि मासेषृद्रदेदिति कालादेः | 
ये हु उ्योतिषे माघादिविधयस्ते ग््यसूत्राणां द्वि्जपरत्वेन प्राबल्यच्छदरादिपराः । 
कयो त्तिषे-'वात्सयो व्षैमनूनमिच्छति तथा ररभ्योऽयनं चोत्तरं श्रीवासन्तयतुं विहाय 
क्रुनयो माण्डव्यसचिष्या जगुः । चेतरं प्रोऽश्य पराशरः परिणये पोषं च द्रोरभाम्यदं 
ह्वा्रददि चतुष्टयं न हितदं केथि्रदिष्टं बुधैः ॥ चण्डेन्वरः-मार्गे मासि तथा 
न्ये श्चोरं परिभवं चतम् । अ्येषठपुत्रदुदिभोस्तु यतेन परिव्येत् ॥ कृत्तिकास्थं रविं 
ह्यक्त्वा व्येष्ठपुत्रस्य कारयेत् । उत्सवादिषु कार्येषु दिनानि दश्च वर्जयेत् ॥' रल्नकोरो- 
"उन्म जन्मदिवसे जन्ममासे श्चुभं यजेत् । स्येष्ठे मासयायगर्भसख शुभं व्य॑॑श्चिया 
भपि ।॥" पराश्रारः-अव्येष्ठा कन्यका यत्र उ्येष्ठपुत्रो वरो यदि । व्यययो वा तयोस्तत्र 
्यष्ठमासः स्ुभरदः ॥ भिहिरः-अ्येष्ठस्य उयेष्टकन्याया विवाहो न प्रशस्ते । तयो 
{्यतरे ज्ेषटे ज्येष्ठो मासः प्रशस्यते ॥ दवे व्येष्टौ मध्यमो प्रोक्तावेकं ज्येष्ठं भावम् । 
्येषट्रयं न इुर्वीत विवादे सवसंमतम् ॥ यच-“सवेकाठमेके विवादम्" इति, तदासुरा- 
दिविवाहुविषयस् । धर्म्य विवादेषु काट्परीश्षणं, नापर्म्येषु" इति गरद्यपरिरिष्टात्। 
रल्नमारायामप्येवम् । तेनासुरादयो माघचेत्रादि निषिद्धकारेष्वपि भवन्ति । मासाः 
सौराः, “सौरो मासो विवाष्टादौ' इत्युक्तेः । इषो न निन्बो यदि फाल्गुने खादजस्तु 
वैशाखगतो न निन्ः ।' इति त्वपवादः ॥ 

त्रय दुद दोषा? + वयबषहारोचयेन्वेधश्च रच्च तथेव पातः खचूरवेधो दद्ध 
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योगचक्रम् । युतिश्च जामित्रमुपमहश्च बाणाख्यवग्रे च दशेव दोषाः ॥' एषां रक्षणं ज्योतिषे 
ज्ञेयम् । अतिचारे गुरा तु वसिष्ठः-“अतिचारगत जीवे वर्जयत्तदनन्तरम् । विवाहादिषु 
कार्येषु अष्टाविंशतिवासरान् ॥' रल्लमालायाम्-एकपच्चनवयुगमषडदसत्रीणि सप्तचतुरषट- 
सामगः । द्वादजाजव्रृषमादिराशितो धातचन्द्र इति कीर्तितो बुधैः ॥ नारदः-भूबाण- 
नन्द्हस्ताश्च रसदिग्वहिरौरुवाः । वेदा वसुरिवादिया घातचन्द्रो यथाक्रमम् । यात्रायां 
युद्धका्यघु घातचन्द्रं विवजयेत् । विक्राह सवेमाङ्गस्य चोलाद वरतवन्धनं ॥ घातचन्द्रौ नव 
चिन्य इति पाराश्रोऽतरवीन् ॥' ज्यो तिर्निवन्धे -विवाहचोलत्रतवन्धयन्ने पद्ममिषृके च 
तथव राज्ञाम् ¦ सीमन्तयाव्रासु तथेव जात नो चिन्तनीयः खट् घातचन्द्रः ॥' नारदः 
अकाटजा भवेयुश्द्ि्यु्नीहारवृष्टयः । प्र्यकैपपिविषेन्द्रचापाम्रध्वनयौ यदि ॥ दोषाय 

नूनं न दोषायेव काटजाः ॥' अकालवृष्टिखरूपमाह लद्टः-पाषादिचतुरे मासाः 
रोक्ता वृष्टिरकाटजा ! इति । चाङ्कधरः-निर्घाते क्षितिचलने ग्रहयुद्धे राहुदशने चैव 1 
आ प््रदिनात्कन्या परिणीता नाशमुपयाति ॥ उल्कापातेन्द्रचापभ्रवटघनरजोधूमनिषोत- 
विदुदरुश्ठि्यकंदोषादिषु सकटबुधेस्याज्यमेवेकरात्रम् । दुःखम दुर्निमिते द्यञ्युभफरष्सो 
दुर्मनोग्रान्तबुद्धो चोठे मोज्ञीनिबन्धे परिणयनविषो सर्वदा याज्यमेव।४ ज्योतिःपकाद्ो- 
अर्वाक् पोडदा नाड्यः संकान्तेः पुण्यदाः परतः । उपनयनव्रतयात्रापरिणयनादौ 

विवन्योस्ताः ॥ गगेः- दिग्दाहे दिनमेकं च ग्रह् सप्तदिनानि तु। मूकम्पे च समुसन्न 
त्यहमेव तु वयत् ॥ उल्कापाते त्रिदिवसं धूमे पश्च दिनानि च । वज्रपाते चैकदिनं 
वजेयेत्स्वकमेसु ॥ ददनादरनाद्राहुकेलोः सप्तदिनं खनेत् । यावक्केतूद्रमस्तावद्ुमः 
समयो भवेत् ॥ अस्यापवादोऽद्धतसागरे-अथ दिवसत्रयमध्ये मृदु पानीयं यदा 
भवति । उत्पातदोषयमनं तदेव संप्राहुराचार्याः॥" संबन्धनस्वे-“भूकम्पादेरनं दोषोऽसि 
वृद्धिभाद्धे ते सति । 

अथापदिदार्ये कन्यावैधव्ययोगे विशेष उच्यते ! माकेण्डेयपुराणे-शवाखवैषन्य- 
योगे तु कुम्भद्रु्तिमादिभिः । कृता र्यं रहः पश्ात्कन्योद्ाद्येति 
चापरे ।।' अत्र पुनर्भूदोषामाव उक्तो विधानखण्डे-'खणाम्बुपिणलानां 

च प्रतिमा विष्णुरूपिणी । तया सह विवाहे तु पुनं न जायते # सयोरुणसंवादे- 
विवाहात्पू्ैकार च चन्द्रतारबलान्विते । विवादोक्ते च तां कन्यां इुम्भेन सह चोद्रहेत् 

सूत्रेण वेष्टयेसश्चादसतन्तुविधानतः । ऊुङमाटंकृतं दें तथोरेकान्तमन्दिरे ॥ ततः कम्भ च 
निःसारय प्रमज्य सठिखाराये  ततोऽभिषेचनं ङुयात्पच्चपछ्ववारिभिः ॥' कुम्भप्राथना तच्रेव- 
वस्णाङ्गखरूपाय जीवनानां समाश्रय । पतिं जीवय कन्यायां पुत्रसुखं करं ॥ देहि 
विष्णो वरं देव कन्यां पर्य दुःखतः । ततोऽरुकारक्खाद्यां वराय प्रतिपादयेत् ॥' 

इतति कुस्भवि वाह; ॥ 

ुम्भविवाहः 1 
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मूर्तिदानमपि तच्रेवोक्तम्-श्रा्यणं साधुमामच्य संपूज्य विविधार्रणैः । तस्मै 
दवाद्विधानेन विष्णो्मूर्ति चतुैजाम् ॥ शुद्धवणसुवणन वित्तरक्तयाथ वा पुनः । निर्मितां 
रुचिरां शङ्खगदाचक्राग्जसंयुताम् ॥ दधानां वाससी पीते इखदोसठ्मालिनीम् । सदक्षिणं 
च तां दचान्मव्रमेतसुदीरयेत् ॥ यन्मया श्रंचजतुषि धन्या पतिसमागमम् । विषोप्- 
विषरखायेर्देतो वातिविरक्तया ॥ प्राप्यमानं महाषोरं यःसोख्यधनापहम् । वेधव्या्ति- 
दुःखोषनासाय श्युभरन्धये ॥ बहसौमाग्यलब्ध्यै च महाविष्णोरिमां तुम् । सौवर्णीं निर्मितां 
शक्त्या तुभ्यं संप्रददे द्विज ॥ अनघा्याहमस्मीति त्रिवारं प्रजपेदिति । एवमस्त्विति 
तस्याशीगृदीत्वा खग्दं विरत् ¦! ततो वैवाहिकं ऊु्याहिधिं दाता सृगीदरः ॥ अन्यऽ 
प्य॒श्वत्थविवादवृक्षसेचनादयस्तत्रैव ज्ञेयाः । विस्तरभयान्नोच्यन्ते ॥ 

अथ प्रतिकरलादि । ज्योतिर्निवन्धे गगेः-ते तु निश्चये पश्वान्पृरत्युभवति 
कखचित् । तदा न मद्रं ङु्याकते वैधव्यमघ्रयात् ॥ स्योतिमेधातिथिः-वधू- 
वरार्थं घटिते सुनिश्चिते वरसय गेदेऽप्यथ कन्यकायाः । ग्दयुर्यदि सखान्मनुजस्य कसचित्तदा 
न कार्य खलु मञ्गटं बुधैः ॥' मङ्गलं=विवादः । स्रतिचच्दिकायाम्- कते वाड्- 
निश्चये पशान्मृदयुर्भवति गोतिणः । तदा न मङ्गटं कायं नारीवेधन्यदं धुवम् ।॥' भ्रसुः- 
वराग्दानानन्तरं यत्र कुख्योः कसयचिन्प्रतिः । तदोद्ाहय नेव काथः खवराक्षयदोषतः ॥' 
छौनकः-'वरवध्वोः पिता माता पितृव्यश्च सहोदरः! एतेषां प्रतिकूठं च महाविघपरदं 
भवेत् ॥ पिता पितामहश्चैव माता चैव पितामही ।' पितृव्यः स्रीसुतौ भराता भगिनी 
चाविवाहिता ॥ एभिर विपन्ने प्रतिकं बुधैः स्तम् । अन्यैरपि विपन्नस्तु केचिदुचुर् 
तद्धवेत् ॥ माण्डव्यः-वाग्दानानन्तरं माता पिता भ्राता विपद्यते विवाह्य नैव 
कर्तव्यः खर्वसखितिमिच्छता ॥ 

संकटे तु मेघातिथिः-'वाग्दानानन्तरं यत्र ङख्योः कस्यचिन्मृतिः । तदा संवत्सरा 
दध्वं विवाहः शुभदो भवेत् ॥ स्छतिरल्नावल्याम्-“पितुरब्दमरौचं खात्तदर्षं मातुरेव 
च । मासत्रयं तु मार्यायास्द् अआतृपुत्रयोः ॥ अन्येषां तु सपिण्डानामाशौचं मास- 
भीरितिम् । तदन्ते शान्तिकं कृत्वा ततो ठयं विधीयते ॥` ज्योतिःभकारो-श्रतिकूरेऽपि 
कतेव्यो विवाहो मासतः परम् । सान्ति विधाय गां द्वा वाग्दानादि चरेत्युनः॥ शान्ति 
विनायककशान्ति् । तथा च मेधातिधिः-'संक्टे समनुप्राप्ते याज्ञवल्क्येन योगिना । 
शान्तिरुक्ता गणेशसख कृता तां शुभमाचरेत् ॥ इति ॥ श्रतिकूठे न कर्तव्यो गच्छेचा- 
वद्तुत्रयम् । प्रतिकूरेपि कतैव्यमिवयाटर्बहुविष्ठवे ॥ प्रतिकूले सपिण्डस्य मासमेकं 
विवजैयेत् ॥" ज्योतिःसागरे-दुर्भिक्ष राष्टमद्धे च पित्व प्राणसंरये । भ्रौढायामपि 
कन्यायां नानुक्ट्यं प्रतीक्ष्यते ॥" मेधा तिथिः-पुर्षत्रयपयैन्तं प्रतिकूठं खगोत्रिणाम् । 

पराति जचुषि इति पाटः कचिव्। २ सेयं शान्वरुका या्नस्यसडतौ ( गणयसि. 
कल्पपकरणे ) भाचाराघ्याये-“ विनायकः क्र्मविश्नसिद्छर्थं तिनियोनितः' द्रयादिना । 
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प्रवेशातनिगीमस्तद्र्तथा मण्डनमुण्डने ॥ प्रेतकर्माण्यनिर्व॑लं चरेन्नाभ्युदयक्रियाम् । आचतुर्थ 
ततः पुंमि प््वमे शुभदं भवेत् \ 

अथ रजोदोषे नणयः । माधवीये-श्रारम्भास्राग्िवाहसय माता यदि रजखला । 
निवृत्तिम्तस्य कतेव्या सहतश्चुतिचोदनात् ॥" प्रारम्भात्-नान्दीश्राद्धात् ! “नान्दीमुखं 
विवाहादौ" इलादिना तखेव प्रारम्भोक्तः ¦ मेधातिथिः-श्चाठे च वरतवन्धं च विवाहे 
य॒ज्ञकमेणि । भायां रजखल य्य प्रायस्सय न शोभनम् ॥ वधूवरान्यतमयोर्जननी 
चेद्रजखल । तसाः शुद्धः परं कायं माङ्गल्यं मनुखरवीत् \' ब्ृद्धमनः-“विवाहुघ्रत- 
चूडादु माता यदि रजखला । तदा न मङ्गठं काय शुद्धं काय शुभप्सुभिः ॥" गगं 
यस्योद्रादादिमाङ्गत्ये माता यदि रजखसखा । तदा न तस्रकर्वव्यमायुःक्षयकरं यतः ॥: 

नान्दीश्राद्धोत्तरं रजोदोषे तु कपर्दिंकारिकास-सूतिकोदक्ययोः शुद्धं गां दचा- 
द्धोमपू्वकम् । प्रापे कर्मणि शुद्धिः खादितरस्मिन्न गुद्धति ॥ अलम सुपहूनसख रमोदोषे 
च संगते । भियं संपूज्य तकुर्यात्पाणिग्ररणमङ्करम् ॥ देमीं माषमितां पबां श्रीसृक्त- 
विधिनार्चयेत् ॥ प्रत्यचं पायसं हुत्वा अभिषेकं समाचरेत् ।॥' इति । सूतकादिसंकटे 
तु कृूष्माण्डीभिषरते हूत्वा पयखिनीं गां च दत्वा विवाहादि यादिति च वक्ष्यते ॥ 

अथैकक्रियानिणंयः। ज्योति्निबन्षे बृद्धमनुः-एकमातृजयोरेकवत्सरे पुरष- 
श्रियोः । न समानक्रियां ऊ्यान्मातृभेदे विधीयते ।` एतेन एकस्य पुंसो विवाहृद्रयमे 
कदिने निषिद्ध, मातृभेदाभावात् । नारदः-पुत्ोद्राद्यतयरं पुत्रीषिवाहो न ऋतुत्रये । न 
तयोत्रैतसुद्रादान्मण्डनादपि मुण्डनम् ॥ वराहः-“विवादस्त्वेकजातानां षण्मासाभ्यन्तरे 
यदि ! असंशयं त्रिमिैर्षेसत्रैका विधवा भवेत् ॥ मदनरत्ने वसिष्ठः-“न पुविवाहो 
ध्ममृतुत्रयेऽपि विवाहकार्यं दुितुः ्रकयीत् । न मण्डनाचापि हि सुण्डनं च गोत्रकतायां य॒दि 
नान्दभेदः ॥ एकोदरभातृविवादङयं खसु्नं पाणिग्रहणं विधेयम् । पण्मासमध्ये मुनय 
समूचुर्मं मण्डनं मण्डनतोऽपि कार्यम् ॥ एतदपवादस्तन्रेव-ऋतुच्रयस्य मध्ये चेद- 
न्याब्दस्य प्रवेदनम् । तदा द्येकोदरस्यापि विवाहस्तु भ्ररखते ॥' साराचल्याम्- 
"फाल्गुने चैत्रमासे तु पुत्रोद्महोपनायने । भेदादब्दसख छऊर्बीत नघत्रयविलङ्गनम् ॥' 
सेहितापदीपे-“उर्वं॒विवादात्तनयस्य नैव कार्यो विवाहो दुहितुः समाम् ॥ अप्राप्य 
कन्यां शरुराख्यं च वधूः प्रवेश्या खगृहं च नादो ॥" मदनरत्ने वसिष्ठ ;-“दविसोभनं 
तरेकग्हेऽपि नेष्टं शुभं तु पश्वान्नवभिर्दिनेस्त॒ । आवस्यकं रोभनयुतसवो वा द्रारेऽथ- 
वाचार्थविभेदतो वा ॥ एकोदरमसूतानां नाथिकार्य्॑रयं भवेत् । भिन्नोदखरसूतानां नेति 
शातातपोऽ्रवीत् ।॥" ज्योतिर्निबन्धे कादयायनः- कुठे ॐतुत्रयादवोङ् मण्डनान्न 
त॒ मुण्डनम् । प्रवेशाजिर्ग॑मो नेष्टो न ऊु्यीन्मङ्गखत्रयम् ॥ कुवन्ति सुनयः केचिदन्यस्मि- 
न्वत्सरे रघु । ल्घुवा गुरं वा कार्य प्राप्तं नैमित्तिकं तु यत् ॥ पुत्रोद्मदः प्रवेशाख्यः 
कन्योद्रादस्तु निर्गमः । युण्डनं चोरमिव्युकते तोद तु मङ्गलम् ॥ चोलं सुण्डनमेवोक्तं 

२९ [नण 
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वर्जयेन्मण्डनालरम् ! भेखली चोभयतः कायौ यतो मज्जी न मुण्डनम् ।॥ अभिन्नवत्सरेऽपि 

सयाचदहसत्र मदयेत् । अभेदे तु विनाशः सान्न कुयोदेकमण्डपे ॥ 

संकटे त॒ कपर्दिकारिकार वराहमिहिरश्च-“उदराद् एत्र न पिता विदध्यासुत्य- 
न्तरखोद्रहनं कदाचित् । यावचरतुर्थ दिनमत्र पूर्वं समाप्य चान्योदरहनं विदध्यात् ॥ 
करयपः-'मोज्लीवन्धस्तथोदयाहः षण्मासाभ्यन्तरेऽपि वा । पुन्युद्राहं न दुर्ीत विभक्तानां 

न दोषकृत् !' ज्योतिनिंवन्धे-'विवाहमारभ्य चतुधिमध्ये शराद्धं दिनं दशंदिनं यदि 
ख्यात् 1 बेधन्यमारोति तदा कन्या जीवेसतिश्ेदनपल्ता खात् ॥' तथा- विवाहमध्ये 

यदि चैेरक्षयादसतत्र खमुख्याः पितरो न यान्ति । वृत्ते विवादे परतस्तु कु्याच्छरध खधाभिनं 

त॒ दुषये्म् ॥, “ये वा भद्रं दूषयन्ति खधाभिः ।' इति श्चुतेश्च । मासिकविषय् काल- 

हेमाद्रौ चाय्यायनिः~'परतश्राद्धानि सर्वाणि सपिण्डीकरणं तथा । अपङ्प्यापि उुवीत 

क॑ नान्दीयुखं दविजः ॥ वद्धि विनापक्ष दोषमाह तत्रैवो रानाः-दधशराद्विहीनस्त 
्रतश्ाद्धानि यश्चरेत्। स श्राद्धी नरके घोरे पितृभिः सह मजति ॥' इति । मेधातिथिः 

“प्ेतकमीण्यनिरवलय चरन्नाम्युदयक्रियाम् । आचतुर्थ ततः पुंसि पत्रमे मदं भवेत्" स्म़- 

दन्तरे-सपिण्डीकरणादरवागपङ्ष्य कृतान्यपि । पुनरप्यपङ्ृष्यन्ते व्युत्तरनिषेधनात् ॥' 

स्रतिसारावल्याम्-श्रातृयुगे खखयुगे भ्ातृखसुगे तथा ! एकसिमिन्मण्डपे चैव 

न कुर्यन्मण्डनदरयम् ॥' सदोदरविषयमेतत् । यमः-*एकोदररसूतानामेकस्मिन्वासरे पुनः! 

विवाहो नैव कुर्वीति मण्डनोपरि सुण्डनम् ।॥ गाग्येः-श्रातृयुगे खखयुगे आतृखययुगे 

तथा । न कुर्यान्मङ्गरं किंचिदेकसमिन्मण्डपेऽहनि ।॥ एकस्मिन्वासरे प्रपि ुया्मल- 

जातयोः 1 क्षौरं चैव विवाहं च मौञ्जीवन्धनमेव च ॥" ज्योतिविंवरणे-"एकोदरयो- 

्योरकदियोदहने भवेन्नाशः । नचन्तर एकदिने केऽप्याहुः संकटे च शुभम् ॥ ऊर्वं 
विवादच्छभदो नरसख नारीविवाहो न ऋतुत्रयं स्यात् । नारीविवाहात्तददेऽपि श्तं 
नरख पाणिग्रहमाहुरायीः ॥ मिन्नमातृजयोस्तु एकवासरे विवाहमाह मेधातिधथिः- 

धृथद्मातृजयोः कार्यो विवादस्तेकवासरे । एकस्मिन्मण्डपे कायः पृथग्वेदिकयोस्तथा ॥ 
ष्पपष्िकयोः कार्य दर्नं न शिरःख्योः। भगिनीम्यायुमाभ्यां च यावत्सप्पदी भवेत् ॥' 
यमयोस्तु विरेषो भदकारिकायम्-“एकस्मिन्वत्सरे चैकवासरे मण्डपे तथा । कतव्य 
मङ्गल खसोम्रावोर्येमठनात॒योः ॥' ज्यो तिर्निवन्धे नारद्: ् रसयुदराहो नैव कार्यो 
नैकस्मै दहितृद्ययस् । न चैकजन्ययोः पुंसोरेकजन्ये तु कन्यके ॥ नैवं कदाचिदुद्वाहो 
नैकदा युण्डनद्रयम् । नैकजन्ये तु कन्ये दव पुत्रयोरेकजन्ययोः ॥ न पुत्रीहयमेकस्मै 
प्रदयान्॒ कदाचन ॥' इति ४ 

१--“निवाहासमाच्् परतश्वेय्थः । २--दधयुत्रं तु प्रेतकर्मणि लुप्यन्ते। मनःसमाधानाय तु द्देका- 
दृशिनीपूजादिकमाष्चरन्ति' इति ठीकायायुक्तम्। ३--"उभाम्यां मगिनीम्यां शिरःस्थयोः युष्पपदिक्योदंश॑नं 
न दायम् ‡ एतावता परस्परवरदिरःस्थपुष्पपदिकद्रशंन प्ररस्मरकल्यमोर्निषरिद्धम् इति दीया न्याख्यातम् 1 



गान्धवीदष्टो विवाहाः ] तृतीयपरिच्छेदस्य पूर्वम् । २२७ 

कन्याया रजोदने तु अपरार्कै संवतैः-भाता चैव पिता चैव च्ष्ठभराता 
तथेव च । त्रयस्ते नरकं यान्ति षष्ट कन्यां रजखलम् ॥ हारीतः-पपितुर्गहं त॒ य] 
कन्या रजः परययसंस्कृता । सा कन्या वृष्टी ज्ञेया तत्पतिवरृषटीपतिः ॥' देवलाचरि- 
कर्यपाः-पूर्वार्ष तदेव । श्रुणहया पितुस्तखाः सा कन्या वरृषटी स्मृता ॥ यस्तां समु- 
ददेतकन्यां बाद्यणो ज्ञानदुर्बलः । अश्राद्धयमपाङ्कयं तं विदादुषरीपनिम् ॥' माधवीये 
बौ धायनः-श्रीणि वर्षाण्युतुमती काङ्कत पितृश्चासनम् ॥ विष्णुः-'ऋतुत्रयसुपासेव 
कन्या कुर्यात्खयंवरम् ॥" अत्र वरस दोपामावमाह यमः-कन्या द्वादश वर्षाणि या- 
ऽप्रदत्ता वसेद । अणदलया पितुखस्माः सा कन्या वरयेत्खयम् ॥ एवं चोपनतां पती 
नावमन्येत्कदाचन 1 न तु तां बन्धकीं विचयान्मनुः खायंसुवोऽजवीत् ॥' मलुः-“अरंकारं 
नाददीत पितृदत्तं खयंवरे । पितृदत्तं मातृदत्तं स्यी खाचदि तं हरत् ॥* वरं प्रयाद- 
"पित्रे न दयाच्छुकं तु कन्यामृतुमतीं हरन् । स हि खाम्यादतिक्रामेदतुनां प्रतिवोधनात् 1 

अत्र चरायथित्तञक्तमाग्वलायनेन-' कन्यामृतुमतीं शुद्धां करता निष्कृतिमात्मनः। 
शुचिं च कारयित्वा तामुद्रहेदानृशंसखधीः ॥ पिता ऋतृन्खपुत्यास्तु गणयेदादितः 
सुधीः । दानावपि गृहे यत्रासाख्ये्च रजोवतीम् ॥ दयात्तद्त॒संख्या गाः शक्तः कन्या- 
पिता यदि; दातव्येकापि निःखेन दाने तस्या यथाविषि ॥ दययाद्ा जा्मणेष्वन्नमतिनिः- 
खेः सदक्षिणम् । तस्यातीततुसंख्येषु वराय प्रतिपादयेत् ॥ उपोष्य त्रिदिनं कन्या रात्रौ पीला 
गवां पयः । अद्टरजसे दयात्कन्याये रमूषणम् ॥ तायुदरहन्वरापि कूष्माण्डेजुहया- 
द्विजः । इति । मदनपारिजाते यज्ञपाभ्वेः-“विवारे वितते तत्रे दोमकाठ उप- 
सिते । कन्याग्रतुमतीं ष्टा कथं कुर्वन्ति याज्ञिकाः \ क्लापयित्वा तु तां कन्यामचैयितवा 
यथाविषि । युज्ञानामाहुतिं इला ततस्तत्र ्रवतैयेत् । बोधायनसू्म्-“अथ यदि 
कन्योपसाचमाना चोद्यमाना वा रजखला स्यात्तामयुमच्रयेत् । पुमांसौ मित्रावरुणो पुमा 
सावश्चिनाुभो । पुमानिन्द्रथ सूर्यश पुमांसं च दधातियम् ॥ इति । अथ दादशरा्- 
मरकर प्रारयेत्पञ्चगन्यमथ शुद्धां कृत्वा विवदेत् ॥ 

अत्र गरन्धवोदयष्टौ विवाहाः, तद्धव्था चाकर ज्ञेया । सयः-'पडानुप््या 
विप्रख क्षत्रस्य चतुरोऽवरान् । विटृशुद्रयोस्त॒ तानेव विचाद्धम्यौनराक्षसान् ॥ चतुर 

१---जन्राश्चरायनगृद्यसूत्रे तु ब्ाश्यादिकम उक्तः । स तख रक्षणानि च यथा--*अरुक्ृल कन्या्युद्- 
कपूर्वा दद्यादेष ब्राह्मो विवाहः । तस्यां जातो ादद्यावरान् वादश्च परान् युनास्युभयतः । ऋर्विजे वितते 
कमणि द््यादरुज्घलय सख प्दैवो दश्यावराय् दद्य परान् पुनास्युभयतः । सहधमं चरत इति ब्राजापलोऽष्टाव- 
रानष्ट परान्पुनाव्युभयतः 1 गोमिथुनं दत्वोपयष्छेत स आर्षः सक्तावरान् सक्षपरान् एना्युभयवः । मिथः 
समयं छत्वोपयच्छेत स ॒गौन्धर्वः । घनेनोपरतोभ्योपयच्छेत स आसुरः । सुक्ान प्रमत्तानां वापहरेव्छ 
वेशचः। हत्वा भित्वा च शीषौणि र्दतीं श्दश्यो इरेव्ख राक्षसः ।' इति । २--इत आरभ्य श्त 
इत्यन्तो अन्थः क्वचिन्न दद्यते । टीकायां चु व्याख्यातः परं त्वन्न न तस्यावदयकतेति भाति । शव्भस्था 
चाकरे जेयाः इव्युक्तेः 



२२८ निणयसिन्यो [ माङ्गख्किं वारोचपाते निणैयः 

आसुरगान्धर्षराक्षसपैशाचान् । तान् क्षसवव्यान्विश्यारोः । स एव-भायुरं वैश्य- 
श्रयो । हेमाद्रौ पैटीनसिः-^रक्षसो वेश्यस्य, पेशाचः श्रख । भचेताः- 
पेशाचोऽसंस्करतप्रसूतानां प्रतिलोमानां च । मनुः-राज्ञस्तथासुरो वैच्ये सुद्र चान्यस्तु 
गितः ! क्षत्ियादेः संकटे पैशाचमाह माधवीये वत्सः-सर्वोपयेरसाध्या खातसु- 
कन्या गुरुम या । बरयैधापि विवादेन सा विवाद्या रदःखिता ॥" गन्धवौदिविवादेष्- 
प्युदकपूर्वकं दानमाह तत्रैव यमः-नोदकेन न वा वाचा कन्यायाः पतिरुच्यते । पाणि- 
ग्रहणसंस्कारायतित्वं सप्तमे पदे ॥' पराहारमाधववीये देवलोऽपि-'गन्धवांदिविवादेषु 
पुनयैवादिको विधिः । कर्तव्यश्च त्रिभिर्वर्णैः समर्थेनाभ्निसाक्षिकः ॥" बरेवणोक्तगान्धवीदो 
विप्रवर्जमधिकार उक्तः तत्रैव परिरिष्ट-गान्धवीसुरपेशाचा विवाहो राक्षसश्च यः । 
पूर्व पैरिप्रयत्तेषु पश्वाद्धोमो विधीयते ॥` अतो होमादावक्रृते भा्यात्वामावाद्वरान्तराय 
देया ! तथाच तत्रैव वसिष्टबौधायनौ-'बटादपहता कन्या म॒तरेयैदि न संस्कृता । 
अन्यस्मै विधिवंदेया यथा कन्या तयेव सा ॥' इति । अर मत्रसंस्काराभावेऽन्यस्मे 
दानस्य सर्वविवाहेषु साम्यादठादपहरे राक्चसपेशाचयोर्विंरोषवचनं व्यर्थम् । तेन तयोयैदि 
न संस्छृता संस्कृता वेलाब्रूय कन्याुमयभावेऽन्यस्मे देयेति व्याख्येयम् । मदनपारि- 
जाते नारदः-पाणिग्रहणिका मच्रा नियतं दारलक्षणम् । तेषां च निष्ठ विज्ञेया 
विदरद्धिः सपमे पदे ॥' स्मृतिचन्दरिकायामपराके चैवम् ॥ 

आरौचे त॒ याज्ञवल्क्यः--“दाने विवाहे यज्ञँ च संग्राम देशविष्ठवे । आपद्यपि 
च कष्टायां स्यःशोचं विधीयते 1 केषामिदपेक्षिते ब्रह्मपुराणे उक्तम्-दातुः प्रति- 
गररीतुश्च कन्यादाने च नो भवेत् । विवाहयिष्णोः कन्याया खाजहोमादिकर्मणि \* इति । 
त्रत्यञ्ञविवाहेषु श्राद्धे दोमेऽर्चैने जपे ! आरब्धे सूतकं न स्यादनारग्धे तु सूतकम् ॥" 
इति विष्णुवचनाच । प्रारम्भसतनेवोक्तः-श्रारम्भो वरणं यज्ञे संकल्पो बतसत्रयोः \ 
नन्दीं विवाहादौ श्राद्धे पकपरिक्रिया ।" इति । व्रणमिति मधुपर्कपरम् ! गरदीतम- 
पवस्य यजमाना ऋत्विजः । प्श्वादसोचे पतिते न भवेदिति निश्चयः ॥ इति 
ब्राह्मोक्तेः । मधुपर्कासपूवं तु भवलेवारौचमिति शद्धिविवेकः । रामाण्डारभाष्ये- 
ऽप्येवम् । नान्दीमुखावधिश्च स््रलयन्तरे-एकरविंशयद्ज्ञे विवाहे द वासराः । त्रिष् 
चोलोपनयने नान्दीश्राद्धं विधीयते 1 आरम्भामावेऽपि ठम्नान्तरामावे गयविष्णुः-“न 

सूतके परस देवप्रतिष्ठाविवाहयोः पू्वसंभूतयोरपि ।' इति ॥ अत्र प्रायधित्तमाह मदन- 
मायश््म्। पारिजाते विष्णुः-'अनारन्पविदुद्चर्थं कृ्मण्डेहुयाद्रृतम् । गां 

द्यातच्वगव्यारी ततः शुद्धति सूतकी ।॥ संग्रहेऽपि-“संकटे समनुप्राप्ते सूतके 
समुपागते । कृष्माण्डीभिर्धतं हला गां च दबाययखिनीम् ॥ चृडोपनयनोद्राहमतिष्ठादि- 
कमाचरेत् । यदैव सूतकमरापिस्तदेवाभ्युदयक्रिया ॥ 

$ उक्तविवाहासंभवे इव्यथेः । २ येदाचेनापीति ताप्यम् । ३ "परिदरः इति प्राठः । =` ̀ 



विवाहमण्डपः ] तृतीयपरिच्छेदसय पूर्वार्धम् । २२९ #, 

अन्नादिषु विरोपः षट्चरिरान्मते-"विवाोससवयज्ञेषु चन्तरा मृतसूतके ! पेररत्ं 
प्रदातव्यं मोक्तव्यं च द्विजोत्तमैः ॥' परः-असगेतरः। 'भुज्ञानेषु तु वितरेु न्तरा भृतदूतके । 
अन्यगेहोदकाचान्ताः सर्वं ते शुचयः स्मृताः ॥ एतदाञ्च चासूर्मणएथकताद्धविषयम् । 
तत्र शेषमन्नं लाज्यमियथः । प्रथक्कनेषु तु ब्रहदस्पतिराह~-विवाद्योत्सवयज्ञेषु त्वन्तरा 
भृतसूतके । पूर्वसंकल्पितान्नेषु न दोषः परिकीर्तितः ॥' इति ॥ 

धमाथ विवाहकरणे एवमुक्तं मदा भारते-श्लात्वा खवित्तसामर््यभेकं चोद्रा- 
हयेद्धिजम् । तेनाप्याभोति तत्छानं शिवभक्तो नयो धुवम् ॥ अपराकं दक्षः- 
“मातापितृविदीनं तु संस्कारोद्ाहनादिभिः। यः यापयति तखेह पुण्यसंख्या न विद्यते # 
मदनरले भविष्ये-पविवाहादिक्रियाकाटे तक्कियासिद्धिकारणस् । यः प्रयच्छति धर्मज्ञः 
सोऽशवमेधपफरं ठभेत् ॥ 

कन्याये नोजननिषेधोऽपि तच्रैव-अप्रजायां तु कन्यायां न भुज्ञीत कदा- 
चन ! दोहिवसय युखं ष्ट्रा किमर्थमनुसोचति ॥` अपरार्द आदित्यपुराणे-'विष्णुं 
जामातरं मन्य तख कोपं न कारयेत् । अप्रजायां तु कन्यायां नाश्चीयात्तखय वै गृहे ॥ 
ब्रह्मदेयां न वै कन्यां दत्वाश्चीया्रदाचन । अथ भुञ्जीत मोहबेदपूयाश्े नरके वसेत् ॥' 
ततैव कदयपः-अहतं यत्रनिर्यक्तं वासः म्रोक्तं खयंसुवा । शस्तं तन्माङ्गखिक्येषु 
तावत्काटं न सवेदा ॥)" यच्रनिरक्क नूतनम् ॥ 

विवाहमध्ये खिया सदह मोजनेऽपि न दोष इलाह हेमाद्रौ प्रायशित्तकाण्डे 
गारख्वः-विवाहकाटे यात्रायां पथि चोरसमाङके । असहायो भवेद्धिरसदा कार्थं 
दविजन्मभिः ॥ एकयानसमारोह एकपात्रे च भोजनम् ! विवाहे पथि यात्रायां कृता विप्रो 
न दोषमार् ॥ अन्यथा दोषमामोति पश्चाचान्द्रायणं चरेत् #' मिताक्षरायामप्येवम्। 
रल्रमालायाम्-'मूेमे्मृगसेदिणीकरेः पौष्णमारूतमधोत्तरान्वितैः। भोमसोरिविवार- 
वर्जिते पाणिपीडनविपिर्विधीयते ॥ अत्रानिष्टनक्षत्रादौ दानसुक्तं ज्योतिषे-विपत्तरे 
गुडं द्यात्निधने तिरका्नम् । प्ररे खवणं ददाच्छगं दच्याधरिजन्मसु ॥ चन्द्रे च शङ्क 
ठवणं च तारे तिथो विरुद्धे तथ तन्दुखंश्च ! धान्यं च दद्याक्रणे च वे योगे विरुद्ध 
कनकं प्रदेयम् ॥" 

विवाहमण्डपमाह वसिश्ठः-“पोडसारलिकं इुर्याच्चतुरारोपोभितम् । भण्डपं 
तोरणेर्यक्तं तत्र वेदि प्रकल्पयेत् ॥ अष्टहस्तं तु रचयेन्मण्डपं वा द्विषयकरम् ॥' दैवज्ञ- 
मनोहरः-चित्रा विशाखा शततारकाधिनी च्येष्ठाभरण्यो शिवभाच्तुष्टयम् । दहित्वा 
प्रश॒स्तं फर्तैखवेदिकाप्रदानकं कण्डनमण्डपादिकम् ॥' हेमाद्रौ व्यासः-कण्डनदल- 

९---भनत्र “निवाहमध्ये' इत्युकछेसतोऽन्यन्न दोष एव-“नाश्चीयत्द्ा्यया साध नैनामीक्षेत चाशतीम् । 
हवती जम्भमाणां वा न चासीनां यथासुखम् ॥* इति मचुस्षतेः ॥ 



२३० निणैयसिन्धौ [ वाण्दानेोत्तरं वरग्रतौ निणैयः 

नयवारकमण्डपगृदेदिवर्णकायखिलम्। तस्संबन्धिगतागतग्रकषे वैवाहिके इर्यात् ।' यवारकं= 
“चिकसाः इति प्रसिद्धम् । "वेवाहिके तु दिवसे श्चुमे वाथ तिथौ श्म । चतुर्थकं प्रकुर्वीत 
विधिष्ेन कमेणा । 

वेदिमाह नारदः-'दसतोच्छितां चतुरदतेशतुरखां समन्ततः । सम्भेश्तुरभः सुशश्ष्णां 
वामभागे तु सद्मनि ।॥ समां तथा चतुर्दिक्षु सोपानेरतिशोभिताम् । प्रागुदक्प्रवणारम्मां 
सम्मैर्दसञ्युकादिभिः ॥ एवंविषामाररकषेन्मिुनं सामिवेदिकाम् ॥' इति । सक्षषिमते- 
मङ्गखेषु च सर्वेषु मण्डपो गरदमानतः। कार्य; षोडशचदस्तो वा दह्िषट्हस्तो दसावपि । 
स्तम्ैश्वतुभिरेवाच्र वेदी मध्ये प्रतिष्ठिताः ॥ हस्तो वध्वाः । सोपानं पधिमतः उपरिभागे 
उक्तपरिमाणाद्धिज्नम् ॥ 

अथ शदाहरणम् । ज्योतिर्निवन्धे नार दः-"कर्तव्यं मङ्गरेष्वादो मङ्गखया- 
रार्थणम् । नवमे सप्तमे वापिं पञ्चमे दिवसेऽपि वा ॥ तृतीये बीजनक्षत्रे जुभवारे श्ुभोदये । 
सम्यरगरहाण्यटंक्रय वितानध्वजतोरणेः ॥ सह वादिवनृलयाधेगंखा प्रागुत्तरां दिशम् । तत्र 
शृत्सिकतां क्षणा गृहीता पुनरागतः ॥ मृन्मयेष्वथवा वैणवेषु पात्रेषु योजयेत्। अनेकबी- 
जसंयुक्तां तोययुष्पोपशोभिताम् ॥' रौन कः-आधानं गर्भसंस्कारं जातकर्म च नाम च । 
हितवान्यत्र विधातव्यं मङ्ढेऽङकरवापनम् ॥' वबृहस्पतिः-आलन्तिकेषु कार्येषु कायं 
सदयोऽङ्करार्पणम् ।' तत्रैव वाग्दानं हरिद्रावन्दनं च कार्यम् । ञ्योतिःप्रकारो- 
श्वतु्थो मण्डपः शरेष्ठः सप्तमः पञ्चमस्तथा । नवमेकादसो श्रेष्ठौ नेष्ट षठतृतीयफो 
विवाहम खोदये वा कन्यावरणमाचरेत् ।॥“ वरस्यापि वरणमाह चण्डेभ्वरः-“उपवीतं 
पीठं पुष्ये वासांसि विविधानि च । देयं वराय वरणे कन्याभरात्रा द्विजेन वा ॥' इति ॥ 

वाग्दानोत्तरं वरमरणेऽपराकेस्थ्रतिचन्द्रिकायां वसिष्ठः-'अद्धिवाचा च 
दत्तायां भ्रियेतोध्वं वयो यदि। न च मन्रोपनीता खाक्ुमारी पितु सा ॥' यत्त॒ 
नारदः-“उद्वाहितारि सा कन्या न चेत्संप्राप्मेथुना । युनःसंस्कारमर्हेत यथा कन्या 
तयैव सा ¢ इति । यच कालयायनः-“वरो यचन्यजातीयः पतितः छीव एव च । 
विकर्मस्ः सगोत्रो वा दासो दीषांमयोऽपि वा ॥ ऊढापि देया सान्यस्मे सहावरणसूषणा ॥' 
इति । इदं कजे निषिद्धम् । देवरेण सुतोयततिरदत्ता कन्या न दीयते ।' इव्यादिपुराणे 
कटो निषेधात् । दत्ताशब्द ऊढापरः “उढायाः युनसद्राहम' इति देमाद्रावुक्तेः । 
अत एव सगोत्रासपिण्डादिविवाहेऽपि-'भोगतसतां परियज्य पार्ये्जननीमिव।' इत्युक्तम् ॥ 

१-अत्र “चतुथः इत्यादुक्तेयावन्मण्डपसंख्यावगम आवद्यकः । ते च सण्डपा उक्ाष्टीकायां यथा-- 
५भष्टहस्तमारम्य रविक्नतिदहस्तान्ताः सष्ठ, पञ्चनिरतिहस्सः, पञ्चाशद्धस्तः, स तहस्तः, सह खहस्शचेत्येकादश 
मण्डपाः । चतुर्थश्चतुदंशदस्तः । आचो द्वौ जहमश्च न विहिता न निषिद्धाः इति । 
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देरान्तरगमने तु कालयायनः-वरयित्रा तु यः कथिलणद्येदुरूपो यदा । 
इत्वागमास्रीनतीय कन्यान्यं वरयेदररम् ॥' अपरा नारदोऽपि-श्रतिगद्य तु य 
कन्यां वरो देशान्तरं ब्रजेत् । ्रीनृतून्समतिक्रम्य कन्यान्यं वरयेद्ररम् ॥ शुक्कदानि तु 
मजवसि्ठो-कन्यायां दत्तशुल्कायां प्रियते यदि शुल्कदः । देवराय प्रदातव्या य॒दि 
कन्यानुमन्यते ॥' चद्िकायां कालयायनः-श्रदाय शुकं गच्छेः कन्यायाः खीधनं 
तथा । धायो सा कषैमेकं तु देयान्यस्मे विधानतः ॥ अनेकेभ्यो हि दत्तायामनूढायां तु 
तत्र वै । पूर्वागतश्च सर्वेषां ठभेतायवरस्तु ताम् ॥ पवाद्ररेण यदत्तं तखाः प्रतिरमत सः। 
अथागच्छेन्नवोढायां दत्तं पूर्वैवरो हरेत् ॥ याज्ञवल्क्यः-सकृत्रदीयते कन्या हरंस्तां 
चोरदण्डभाक् । दत्तामपि दरेसपू्बच्छरयांशेदरर आत्रजेत् । पूर्वख दोषसचे इदमिति 
विज्ञाने्वरः ! संबन्धनत्वे वसि्ठः-कुररीरविहीनस्य पथाद्धि पतितख च । 
अपस्मारिविधर्म॑स्य रोगिर्णां वेषधारिणाम् ॥ दत्तामपिं हरेकन्यां सगोघोढां तथैव च ॥ 
मचुः-षण्डान्धवधिरादीनां विवाहोऽस्ि यथोचितम् । विवाहासंभवे तेषां कनिष्ठो विवे 
तदा । पितृव्यपुत्रे सापले परदारसुतेषु च ¦! विवादाधानयद्ञादो परसिदो न दुषणम् ॥' 
अन्यदक्तन्यं विंस्तरभीतेर्नाच्यते इति दिर् । 

अत्र नान्दीश्राद्ध विरोषं तदधिकारिविरोषं चाग्रे वक्ष्यामः} इदं चाबविवहि 
पिता कुर्याद्वितीयादो वर एव, क्नान्दीशराद्धं पिता इर्यादाचे पाणिग्रह पुनः । अत ऊर्व 
रुवति खयमेव तु नान्दिकम् ॥ इति स्मरतेः । चिकाण्डमण्डनोऽपि-"िवोस्तु 
जीवतोः कुयोदुनः पाणिग्रहं यदा । पितुनौन्दीमुखश्राद्धं नोक्तं तख मनीषिभिः ॥' 
रेणुककारिका-“उक्तकाठे विवादाङ्गं ुयांब्रन्दीमुखं पिता । देशान्तरे विवादशेत्त्र 
गत्वा भवेदिदम् ॥" 

लभ्रघदीस्थापनमाह नारदः-षडङ्कटमितोत्सेषं दादशाङटमायतम् । कुर्याया- 
ताठवत्ताम्रपात्रं तदसभिः पठेः ॥ ताम्रपात्रे जेः पूर्णे शृतात्रे वाथवा श्चुमे । मण्डरा- 
घोदयं वीक्ष्य सेस्तत्र विनिक्षिपेत् ॥ तत्र मच्रः-मुस्यं तमसि यत्राणं ब्रह्मणा 
निर्मितं पुरा । भव भावाय दंपलोः काठसाधनकारणम् ॥" इति ॥ 

वरस्य मधुपकेमाह याक्ञवल्क्यः-श्रतिसंवत्सरं त्वच्यः सातकाचार्यपार्थिवाः। 
प्रियो विवाह्यश्च तथा यज्ञ प्रय॒वविजः पुनः ॥ अत्र विरेषो गह्यपरिशिष्टे-“वरख 
या भवेच्छाखा तच्छाखाग्रह्यचोदितः । मधुपर्कः प्रदातव्यो ह्यन्यराखेऽपि दातरि ॥ अत्र 
वरदातृशब्दौ ऋतिगाद्यपटक्षणम् । तदाहः-'अर्व्यशञाखया मधुपर्कः" इति 1 अर्च्यस्य 
यच्छखीयं कर्मं॑तच्छखया मधुपः" इति याज्ञिकाः । जयन्तस्तु (व्रणवत्सवप् 
यजमानशाखयैव मधुपर्कः" इयाह । तत्त॒ नाद्रियन्ते बद्धाः । अत्र पत्वारता भदद्रह्म 
तदर्धेन तु विष्टरः" इलयादिगृ्यपरिशिष्टदर्विष्टरदिरक्षणे मधुपकौदिविधिश्व खग्द्यदिरशवः ॥ 
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कन्यादाने प्रपितामहपूरवकमिवयुकत स्ख्ल्थंसारे-नान्दीमुखे विवे च प्रपिता- 
महपू्वकम् । नाम संकीर्येद्ान्यत्र पितृपूरवकम् ॥" नान्दीुखे इति बहु चातिरिक्तं 
विषयम्, गरद्यपरिदिष्टे प्रााजुरोम्याप्नानात् । ठयासः- क्तवा सयुदरहकन्यां 
सावित्रीमरहणं तथा । उपोषितः सुतां दादाय द्विजाय तु ॥" सुक्तेति मधुपर्के 
ैभोजनप्रम् । गृद्यपरिदि्-"कल्यां वरयमाणानमिष धर्मो विधीयते । प्रयद्मुखा 

वरयन्तिप्रतिगृहनित प्राब्युवाः ॥ मदनरले ऋष्यशङ्ः-“वरगोत्े समुचायं प्रपिताम्- 
दपूैकम् । नाम संकीरयेद्द्ान्कल्यायाश्ैवमेव हि ॥ एिष्टसपूवखखो दाता वरः प्र्स्छुखो 
भवेत् । मधुपकचितायैनां तस्मै दब्ात्सदक्षिणाम् ।॥ उदपात्रं ततो यद्य म॒त्रेणानेन 
दापयेत् ॥ शौरी कन्यामिमां विप्र यथाशक्ति विभूषिताम् । गोत्राय शमणे तुभ्यं दतां 
विग्र समाश्रय ॥ ममि गां चैव दासीं च वासांसि च खशक्तितः । मदिषीं वाजिनश्चैव 
दयात्खर्णमणीनपि ॥ ततः खगरह्यविधिना होमा कर्मकारयेत् । यथाचारं वरिभेयानि 

माङ्गल्यकतुकानि च ॥" एतत्कन्यादानं तरिः कार्यमिति शौनकः । 
गृहपरवेदानीयहोमे विरेषमादाश्वलायनः-अधैरात्र व्यतीते तु परेयुः प्रातरेव 

हि । गृहप्रवेशनीयः सादिति यज्ञविदो विदुः ।' इति । ओपासनहोमे विरेषमाह 
उतौनकः- यदि रात्रौ विवादाभिरूसन्नः स्यात्तथा सति । उपक्रम्योत्तरस्याहः सायं परि 
चरेदमुम् ।।' यदि रात्रौ मैवनाडीमष्येऽश्युखततिखदा तदेव दोमारम्भः, तदुत्तरं चेत्परदिने 
सायमारम्भ इति खुदक्न भाष्ये उक्तम् ॥ 

अथ देवकोत्थापनम् । समे च दिवसे इरयादवकोत्थापनं बुधः । षष्ठं च विषमं 
नेष्ट युक्त्वा प्वमसपमो ॥' 

निणयदीपे गाग्यः-^नान्दीश्राद्धे कृते पश्वाचावन्मातृविसर्जनम् । दर्चश्राद्धं क्षय- 
श्राद्धं सानं शीतोदकेन च ॥ अपसव्यं खधाकारं निलयश्राद्धं तथेव च । ब्रह्मयज्ञं चाध्य- 
य॒नं नदीसीमातिटङ्कनम् ॥ उपवासं व्रतं चैव श्राद्धभमोजनमेव च । नैव कयः सपिण्डाश्च 
मण्डपोद्रासनावधि ॥' बृहस्पतिः-तीर्थे विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविष्वे । नगरराम- 
दाहे च स्पृष्टाखृटिन दुष्यति ॥ योभियाज्ञवल्क्यः-'न क्लायादुत्पवेऽतीते मङलं 
विनिव्यं च । अनुव्रज्य सुदृहन्धूनर्चयिषेष्ठदेवताम् ॥ ञ्योतिषे~“खानं सचैठं तिल- 
मिश्रकं प्रतादुयानं कट्गप्रदानम् । अपूरव॑ती्थामरदरौनं च विवर्जयेन्मङ्गरतोऽब्दमेकम् ॥ 
मासष्र विवाहादौ वरतप्रारम्मणेऽपि च । जीर्णभाण्डादि न लान्यं गृहसंमार्जनं तथा ॥ 
ऊष्वै विवादादुत्रख तथा च व्रतबन्धनात् । आत्मनो मुण्डनं नैव वर्षं वर्षीैमेव च ॥ 
अभ्यङ्ग सूतके चैव विवाहे पुत्रजन्मनि । माङ्गल्येषु च सर्वेषु न धार्यं गोपिचन्दनम् ॥ 

9--नि्चीथोत्तरं कन्यादाने तु दात्रा भोजनं कार्यम् । तस्य परदिनत्वात्। २-तथा चोक्तम्-- 
भ “परात्रहोमे सङ्गवान्तः काडे स्वञुदितेऽथवा । सायमस्तमिते होमः कारस्तु नवनाडिक्यः ॥* इति । 
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ञ्योतिनिबन्धे-“उद्राहासथमे ञ्चा यदि वसेद्धतीर्ृह कन्यका टन्यात्तजननीं क्षये 
निजतनुं ज्यष्टे पतिञ्यठकम् । पोषे च शश्युरं पतिं च मलिन चत्र म्बपि्राल्य तिष्ठन्ती 
पिनरं निहन्ति न भयं तेषामभावे भवेत् ।` निचन्धे-पविवादास्रथमे पेपे आपाह चाधि- 
मास्के । न सा मतुगेहे तिष्ठते पिनृयृह तथा ॥' हेमारौ स्मदयन्नरे-"विवाह्रत- 
चूडायु वर्षमर्थं तदर्धकम् । पिण्डदानं मृदा खाने न कुर्यात्तिरतपणम् ॥ तथा-अर्ष 
पूर्वत् } 'स॒पिण्डा नैव कुवररत्नद्धिः स्रानयतुत्रय ॥ तीर्थं संवत्सरे प्रते पितृयज्ञे महालये | 
करनोद्रादोऽपि कुर्वति पिण्डनिर्वपणं सदा ॥ 

अथ वधूप्रवेराः ! जयतुङ्क--'मार्गरीपं तथा मावे माधवे व्येषठमंक्ञके! सुप्रशसते 
भवेद्रेदमग्रवेरो नवयोपिताम् ॥` नारदः-'आरभ्योदाहदिवमाष वाप्यष्मे दिने । 
वधूप्रवेशः संपच्ये दशमेऽथ समे दिन ` संग्रहे-"विवाहमारभ्य वधूयरवस्ो युग्म तिथौ 
पोडदावासरान्तात् । ऊध्वं ततोऽब्देऽयुजि पच्चमान्तादतः परस्ता्नियमो न चासि ॥ 
नारदः-^सम् वर्षं समे मासि यदि चारी गृहं बजेत्। आयुष्यं हरते भर्तुः सा नारी मरणं 
व्रजेत् ॥' पयोगरले तु-'वधूपरवेशः प्रथमे तृतीये जुभप्रदः पचमकेऽथ वाहि ! द्विती 
यके वाथ चतुथके वा पष्ठ वियोगामयदुःखदः स्यात् ॥' इत्युक्तं, तत्र मरं चिन्लम् । 
चृद्धवसिष्टोऽपि-पष्ठाष्टमे वा दसमे दिने वा विवादमारभ्य वधूप्रवसः । प्र्ाङ्संशुद्ध- 
दिनं विनापि विधावसद्ोचरगेऽपि कार्यः ॥' लद्टुः-'खमवनपुरपरवेशे देशानां विवे 
तथोदाहे ! नववध्वा गृहगमने प्रति्ुक्रविचारणा नासि ।॥' माण्डव्यः-“निययाने गृहे 
जीर्णे प्रारनान्तेषु सप्तसु । वधूम्रवेशे माङ्गल्ये न माद्यं गुरुटुक्रयोः ॥ ज्योतिः 
प्रकादो- वामे शुक्रे नबोढायाः सुखं, हानिश्च दक्षिणे । धनं धान्यं च पृष्ठे, सर्वनाशः पुरः 
यिते 1 नवोढायास्तु वैधव्यं यदुक्तं संमुखे मृगो । तदेव विवुधे्ञयं केवरं तु द्विरागमे ॥ 
प्तोऽभ्युदिते शुक्रे प्रयायादक्षिणापरे । पश्चादग्युदिते चैव यायाप्ूर्त्तरे दिशो ॥ 
दयवहारतच्वे-'पौष्णात्कराच श्रवणाच्च युग्मे हस्तत्रये मूमधोत्तरासु । पुष्ये च 
मतरे च वधूप्रवेो र्क्तितरे व्यर्कदुजे च शस्तः ॥' गगेः-“व्यतीपाते च संक्रान्तौ अरहणे 
वैधृतावपि । श्राद्धं विना श्युमं नैव प्रा्ठकाठेऽपिं मानवः ॥' तथा-'अमासंकरान्तिविष्टवादों 
प्राप्काटेऽपि नाचरेत् ॥' इति ॥ 

अथ द्विरागमनम् । ऋश्चोचये-“माघफारगुनवेशाखे शुङ्पक्षे शुभे दिने । गुव 
दियविशञद्धौ सखाचिदं परलीदिरागमः ॥° बादरायणः-नीदारांश॒दिनोत्तरादितिगुररचया- 
नुराधाथिनीशके भास्करवायुविष्णुवरुणवाट ्रशसे तिथ ॥ इम्भाजाल्गिते रवो शुभकरे 
प्रा्तोदये भागैवे जीवज्ञास्पुजितां दिने नववधूवेस्मप्वेशः गभ 

अथ पुनर्विवाहः । ओ्रीधरीये-पुनर्विवाहं वक्ष्यामि दम्पलयोः युभव्रद्धिदम् । 
ठम्रेन्दुरमयोर्दोषे अदतारादिसंभवे ॥ अन्येष्वञुभकाटेषु दुष्टयोगादिसंभवे । विवाहे चापि 

३० नि० सिर 



२३४ निणैयसिन्धौ [ अगिद्रयसंसर्मः 

दम्पलोराशोचादिसमुदधये ॥ तख दोषस्य शन्यर्थं पुन्वेवाद्यमिष्यते ॥ याकज्ञवल्क्यः- 
(सुरापी व्याधिता धूत वन्ध्यायेन्यप्रियवदा । सीप्रसुश्चाधिवेत्तव्या पुरषटेषिणी तथा ॥" 
मनुः-वन्ध्याष्टमेऽपिवेत्तव्या दशमे तु मृतप्रजा । एकाद ख्ीजननी स्स्त्वप्रियवादिनी ॥ 
संग्रहे तु-'जप्रजां दशमे वर्ष खीप्रजां दादश यजेत् । मृतप्रजा पञ्चदशे सचस्तवप्रियवा- 
दिनीम् ॥' याज्ञवल्क्यः-'एकामुकम्य कामाथमन्यां खच य इच्छति । सम्ेस्तोष- 
वितार्थः पूर्वोदामपरं ब्रजेत् ॥ आज्ञासंपादिनीं दक्षां वीरसूं भरियवादिनीम् । लयजन्दाप्य- 
स्तृती्यांसमद्रव्यो भरणं ल्चियाः ॥' मलुः- अधिविन्ना तु या नारी निरच्छेद्रोषिता ग्रहात् । 
सा सद्यः संनिरोद्धव्या याज्या वा कुरस्रिधो ॥ इति । देमाद्रौ कालयायनः- 

बहुमाय॑ख “अभिरिष्टादिशुश्रृषां बहुमायः सव्णेया । काय्येततद्रहुत्वं चेज्येष्ठया 
धर्म पी । गर्हिता न चेत् ॥ याज्ञवल्क्यः-“सलामन्यां सवणीयां धर्मकार्यं न 

कारयेत् } सवासु विधो धर्म्यं ज्येष्ठया न विनेता !" 
द्वितीयविवाहदोमेऽभनिमाद काल्यायनः-'सदारोऽन्यान्युनदीरावुद्रोु कारणा- 

न्तरात् 1 यदीच्छेदमिमान्कतुं क दोमोऽख विधीयते ॥ खेऽमावेव भवेद्धोमो ठौकिकि न 
कदाचनं }॥' लिकाण्डमण्डनोऽपि-'आदायां वि्यमानायां द्वितीयामुद्रदेयदि । तदा 
वैवाहिकं कम ऊुयीदावसथेऽभ्निमान् ॥ सुदशन भाष्ये तु-दवितीयविवाददहोमो टठोकिक 
एव् न पूर्वोपासने' इत्युक्तम् 1 इदं चासं्मवे । 

त्र चािद्भयसंसगेः कायैः । तदाह चौनकः-अथाम्योरीद्ययोरयोगं सपलीभेद- 
जातयोः । सदाधिकारसिद्धवर्थमं वक्ष्यामि शोनकः ॥ अरोगामुद्हेत्कन्यां धर्मठोपभया- 
त्खयम् । कृते तत्र विवादे च व्रतान्ते तु परेऽहनि ॥ प्रथक्खण्डिलयोरमिं समाधाय 
यथाविधि । तचरं कूतवाज्यभागान्तमन्वाधानादिकं ततः ॥ जुहयादपूर्वपव्यो तयान्वा- 
रव्य आहुतीः । अभिमीके पुरोहितं सूक्तेन नवर्चेन तु ॥ समिध्येनं समारोप्य अयं ते 
योनिरित्यिचा । प्रयवरोहेयनया ककिष्टामौ निधाय तम् ॥ आज्यभागान्ततव्रादि कृत्वा- 
रभ्य तदादितः । समन्वारम्ध एताभ्यां पद्ीभ्यां जुहुयाद्रूतम् ॥ चतुर्हीतमेतामिदग्मिः 
प्मिर्यथाकमम् । अम्रावभिश्चरतीयमिनामिः समिध्यते ॥ अस्तीदमिति तिखमिः पाहि नो 
अम्म एकया । ततः खिषटकृदारभ्य दोमदोषं समापयेत् ॥ गोग दक्षिणा देया ओोत्रिया- 
याहितामये । पद्योरेका यदि मृता दर्वा तेनैव तां पुनः ॥ आदधीतान्यया सार्धमाधान- 
विधिना गृही ॥ इति । 

 बौधायनसुतरे तु-अथ यदि शसो दे भ्य विन्देत कथं तत्र कु्योदिति, यस्मिन 
काटे विन्देतोमाबग्री पस्विरेदपराभिसुपसमाधाय परिस्तीयीज्यं विलाप्य खुचि चतुरदीतं 
गरहीत्वाऽन्वारन्धायां जुद्योति नमस्त ऋषेरादाव्यधाये त्रा खधायै ला मान इन्द्रामिमत- 

¶--शरीरपोषणार्थमन्नवश्यादि । २--भसंभवेनओपासनासंभवे. 



अकविवाहः ] तृतीयपरिच्छेदस्य पूर्वार्धम् । २२३५ 

स्द््ररिटां स एव ब्रह्मन्न वेद सुखाहेयथाऽयं ते योनिलिय इति मिपि समारोप्येन् ] 
पृवाभिमुपममाधायाजहयन उद्रुष्यखा् इति समिधमाधाय परिस्तीर्य स्रुचि चतुगृरीा 
दयोरभीर्ययोरन्वारब्धयोयजमानोऽमिमृ्ति यो त्रद्या ब्रह्मण इलयतन सुक्तनकं चतुर्गृहीतं जदो 
लयधिमुखाक्रला पकराञ्जहोति संमितं संकत्पथामिति पुरोनुवाक्यामनूच्यामर पुरीष्य इति 
याज्यया जुदोयथाव्याहुतीरूपजहोति पुरीष्यमम्तमियन्तादुवाकस्य खिष्टकत्ममूति यिद्धमा- 
धेनुवरदानादथाग्रेणायिं दभस्तम्ब हृतरषं निदधाति ब्रह्मजज्ञानं पिताविराजामिति दानय 
संयगविधिः कायः ! इति । 

द्वितीयादिविवाहे काल उक्तः संय्रहे-प्रमदामृनिवासरादितः पुनरदराविषि- 
वैरस्य च ! विषमे पित्र शुभो युगटे चापि मृतिप्ररो भवत् ॥ 

ततीयविवाहे निपेधो मात्स्ये-“उद्रहुद्रतिसिद्धथ तृतीयां न कदाचन ¦ मोहादज्ञानतो 
वापि यदि गच्छेत्तु मादुषीम् ॥ नदयलेव न संदंहो गस्य वचनं यथा । इति । संग्रहे- 
(तृतीयां यदि चोदराहत्तहं सा विधवा भवेत् । चतु्थीदिविवादाथं तृतीयेऽ्क समुदेत् ॥' 

तद्विधिस्तु-विशन्योरहस्ते वा वरः संकल्प्य खसिवाचनं नान्दीश्राद्धं कृताचार्य 
वृत्वा आकृष्णेनेति शछयायुतं सैम संपूज्य गुडोदनं दा वख्ेण तन्तुभिरवे्टव,- 
त्रिखोकवासिन्सप्ता्च छयया सहितो खे । तृतीयोद्राहजं दोषं निवारय सुखे कुर् ॥ इति 
संप्राध्यं जठेन धिः सिञ्चेत् । “मम प्रीतिकरा येयं मया सृष्टा पुरातनी । अर्क॑जा बरह्मणा 
सृष्ट अस्माकं प्रति रक्षतु ॥ नमसे मङ्गठे देवि नमः सवितुरात्मजे । वाहि मां कृपया 
देवि प्लीतवंम इहागता ॥ अक त्वं ब्रह्मणा सृष्टः सरवप्राणिहिताय च । वृक्षाणामादि- 
मूतस्त्वं देवानां श्रीतिवधनः ॥ त्ृतीयोद्रादजं पपं स्व्यं चाग विनाश्य } इति । तत 
आचायैः-'कादयपगोत्रामादियसय प्रपो्रीं सवितुः पोतरीर्मकसख पुत्रीमककन्यामयुकगोत्राय 
वराय दासः इति वाग्दानं कृत्वा बरख मधुपक कत्वाऽन्तःपटं धृत्वा 'खसिनः इति सूक्तं 
ज्वा पू्वैवत्छन्यां दत्वा अकंकन्यामिमां °` इत्यूहेन कन्यादानमव्रमुक्त्वा दक्षिणां दचात् । 
ततो गायत्या वेष्टितसूत्रेण बहत्ामेति मत्रेण कङ्कणं बद्भाऽ्क॑स चतुर्दिक्षु कुम्भेषु विष्णं 
सुपूज्या्थिं प्रतिष्ठाप्याघारान्ते संगोभिरिति बृहस्पतये, यस्मै त्रा कामकामायेत्युचाऽमये 
व्यस्तसमस्तव्याहृतिभिराज्यं हृत्वाचायीय मोयुगं दत्वा,-मया कृतमिदं क्म खाव्रषु 
जरायुणा । अकौऽपलानि नो देहि तत्सवं श्षन्तुमरैसि !' इति नमेतः इति दिक् ॥ 

इति निणयसिन्धौ विवाह परकरणं समाघ्म् ॥ 

१--अच्र "पल्लीदियोगे प्रथमे च वर्षे नो चेद्धिवर्षे पुनरुद्रहेव्सः । अयुग्ममासे तु उभप्रदः स्यादरसिष्ठ- 
गगीदिपराश्लराद्याः ॥ भायोन्तरविवाहः स्यादयुग्मे वस्सरे छुभः । युग्मे भवैर्विनाक्षः खाद्धगेस्य वचनं 
यथा ॥ अपुत्रिणी सृता मायौ तखा भवुर्विवाहकम् । युम्माब्दे युग्ममासे वा विवाहः शुभदो मच्छ ध 
अजावल्यां तु भार्यायां खतायां बाह्यणख तु । प्रथमेऽब्दे न करव्यो विवा्टोऽद्युमदो भवेत् ॥› इति पाटः 
भराचीनहस्तङिखितयुस्तकेऽधिक्रोऽसि ! २--“मम पुत्रीम् इति हस्तङिखितेऽन्र पाठः 4 



२२६ नि्णयसिन्धौ [ गरहसस्याध्ययनम् 

अथाधानम् । र्नमाला याम्-श्राजापये पूषमे सद्विेवे पुष्ये ज्यष्ठाखेन्दवे कृत्ति- 
कासु । अभ्याधानं युत्तराणां बयेऽपि चित्रादिये कीर्तितं गगे॒स्येः ॥ आश्वखायनः- 
'अम्यापरेयं कृत्तिकासु रोहिण्यां शरगशिरसि फल्गुनीषु विशाखयोरत्तरयोः परोष्ठपदयो रेतेषां 
कस्सि्िद्रसन्ते पर्वणि ब्राह्मण आदधीत ग्रीष्मवर्षाडर्तयु क्षतरियवेदयोपक्रषए् यसिन्कसिधि- 
टतावादधीत सोमेन यक्ष्यमाणो नतं प्च्छेन् नक्षत्रम् । 

सोमाधाने छलाथनालोचनमातैपरम् । “अथो खलु यदैवेनशरद्धोपनमेदथादधीत 
सैवाखरद्धिःः इति । सोमेन यक्ष्यमाणो नतु ए््छेन्न नक्षत्रं तदेतदारतस्यातिवेरं वा भरद्धा- 
युक्तख मवति" इति वौधायनोक्तेरिति । मदनरले व्रद्ध गाग्येः-पुष्यामयन्युत्तरा- 
दिलपौष्ण्येष्ठाचित्रार्कद्िदिवेन्दुमेषु ॥ ऊुुपहयाधानमाचं वसन्तग्रीष्मोष्मान्तेष्वेव विप्रादि- 
वर्णाः ।)' कालादर्दो-“अथिष्चेत्रे दरोपणमासावप्युत्तरायणे । उपक्रम्य यथाकाटमुपा- 
सीरन्द्रिजातयः ॥ सोमं च पशुबन्धं च सर्वाश विकृतीरपि } सौम्यायने यथाकारं व्रिदध्यु- 
गृहमेधिनः ॥' अत्र विशेषः पूतैसुक्तः । 

अिदो्रकार उनक्तदछन्दोगपरिदिष्टे-“उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते 
तथा । सर्भेथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥ एतेषां खरूपं तच्चैव-~“त्रेस्तु षोडरो 
भागे अहनक्षत्रभूषति । कारं त्नुदितं ज्ञाता होमं कुयीद्विचक्षणः ॥ तथा भ्रमात- 
समये नष्टे नक्षत्रमण्डठे । रवियौवञ्च च््येत समयाध्युषिदं च तत् ॥ रेखामात्र प्रदश्येत 
रदिममिश्च समन्वितः । उदितं तद्विजानीयात्तत्र होमं प्रकल्पयेत् ॥ आश्वलायनः- 
'उपोदये व्युषिते उदिति वा सायं त॒ स एव अस्तमिते होमः' इति । गौणकाटमाह स 
एव-श्रदोषान्तो होमकाः, सङ्गवान्तः प्रातः इति । छन्दोगपरिदिष्टे-यावस्सम्यड् 
भाव्यन्ते नमस्यक्षाणि समेतः । न च लोहितिमापेति तावत्सायं तु हूयते ॥' ओपासने- 
ऽप्येवम्, तस्याधिदहोप्रेण प्रादुष्करणहोमकाो व्याख्यातो इयाश्वटखायनोक्तेः ॥ 

अथावसथ्याधानम् । पारस्करः-आवसथ्याधानं दारकारे, दाया्यकार एके 
षाम् इति 1 दाया्यकालो=विमागकारः । मदनरन्ने व्यासः-अभिरवेवाहिको येन न 
गृहीतः प्रमादिना । पितयुपरते तेन ् रहीतव्यः प्रयतः ॥ योऽगदीत्वा विवाहाभिं गृह 
इति मन्यते । अन्नं तख न भोक्तव्यं व्रथापाको हि स स्मरतः ॥' च्येष्ठम्रातरि पितरि वा 
सामो कनिष्ठख पुत्रस वाभ्यभावेऽपि न दोषः । तदाह तत्रैव गाग्यः-पितृपाकोपजीवी 
वा आातृपाकोपजीविकः । ज्ञानाध्ययननिष्ठो वा न दुष्येताथिना विना ॥' 

गृहस्थस्याप्यध्ययनमाह सल्यवतः-'अनधीट द्विजो वेदं साव्ोद्राद्य यथा तथा ] 
अधीते ब्रहमचर्येण साङ्ग वेदं गुरोगृहे ॥० इदं चाधानं ज्ये्ठेऽकृताधाने न कार्यम् । ्दारा- 

निरी रीषि 

१--कात्यायनसने शश्रीक्मार्दीनामपि वषासृक्तम्ः दइयधिकं करिध्ित्पुस्तके । 
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ज्रम. भिहो्रसंयोगे कुस्ते योऽग्रज खिते । पविता स विज्ञेयः, परिवििम्तु 
ङनाधाने कनि- पूज । इति मजुरातातपोक्तः । स्मारतेऽप्यवम् । 'सोदुये तिष्ठति 
एटस्यानमिक्ारः। ॥ न कुयादारसंग्रहम् ! आवसथ्यं तथाधानं प्तितम्तु तथा भवत् ।' इति 
तत्रव गाग्योक्तः । आज्ञायां लदोपमाह स्पुमन्तुः-ल्यष्ठो आना यदा षठिदाधानं नैव 
चाश्रयत् । अनुज्ञातस्तु दुर्बति शह्कसख वचनं यथा ॥' वद्धवसिष्टः-'अग्रजस्तु वदाऽन- 
भगरनाजुमतेऽ- यिरादध्यादनुजः कथम् । अग्रजानुमतः कुर्यादमिदोत्ं यथाविपि ॥' दारी 
जस्याधिकारः! तः-'सोदराणां तु सवया परिवित्ता कथं मवेत् । दस्तु पिवियिन नाभि- 
टोत्रेण नेज्या ॥' अधिकारिणोऽपि भ्रातुगचुज्ञया कुर्यादिति मदनपारिजातः । विवाह्- 
स्वुक्ञयापि नेवर्थः । सोदरोक्तेरसोदराणां सापवदत्तकादीनां न दोपः । तदाह देमाद्रौ 
वसिष्टः-'पित्रव्यपुघान्सापनान्परनारीयुतांसथा ! दागथिद्धेत्रयंयोग न दोषः परिवेदने ॥ 
परनारीगुताः=दत्तकादयः । दशान्ते विशेषमाह स॒ एव.-“अष्टौ द्र द्रादसवर्पणि वा 
उ्येष्ठम्ातरमनिविष्मम्रतीक्षमाणः प्रायधित्ती भवतिः इति ! 

ीवादावप्यदोषमाह कालयायनः-"दशान्तरखड्ीवेकव्रषणानसदोदरान् ! वेर्यानि- 
छश्च पतितशुद्रतुल्यातिरोगिणः ॥ जडमूकान्धवधिरकुन्जवामनखज्ञकान् । अतिवरद्धान- 
भार्याश्च कृपिसक्तान्रपसय च ॥ धनवृद्धिमसक्तंश्च कामतोऽकारिणसतथा । कुटिलोन्मत्त- 
चोरं प्रिविन्दन्न दुष्यति ॥ आराकऽपि-“उन्मत्तः किल्विषी कुष्टी पतितः इीव एवं 
वा । राजयक्ष्मामयावी च न ग्थाय्यः स्ाखतीक्षितुम् ॥ एवं य्येष्ठे चिन्नहस्तादावपि 
न पखित्ततम् । तदाह चिकाण्डमण्डनः-दर्शेष्टिं पोर्णमासेष्टिं सोमेज्यामधिसंग्रहम् ! 
अभ्निहोत्रं विवाहं च प्रयोगे प्रथमे खितम् ॥ न कुयौलनके चये सोदरे चप्यकुषवति । 
्षे्रजादा्व॑नीजाने विद्यमानेऽपि सोदरे ॥ नाधिकारविषातोऽम्ति मिन्नोदर्थेऽपि चरसे । 
पटुःवन्धमूकवधिरपतितोन्माददषणे ॥ संन्यस्ते छिन्रहस्तादो यद्या षण्डादिदृषणे । जनके 
सोदरे ज्येष्ठे कुयादेवेतरः क्रियाम् ।" इति, “आरोहतं ददातं शकरीर्ममः इलयाधाने मच्- 
वणीच । रकरीः-जङ्कटीः ! तच्ररन्नेऽप्युक्तम-'अङ्गवैकल्यादूर्वमाहिताभितेऽपिियेतैव 
निलयेषु । आधानं तु न कुर्यात्तस्य नैमित्तिकतात्' इति । एवं चतुरडुटेऽपिं । षडड्ुटका- 
णविवणीदेस्त्वस्येवाधिकारः । एकादसस्र दसान्तशतेः । श्रीरकाश्यं वा विप्रतिषिद्धम् 
इति दहिरण्यकेदि सूत कमाशक्तिहेतोयेवाङ्गवैकल्यस्य निषेधात् । अत एव॒ कालयायन- 
सूजे-“याज्यथ प्रथमेशिमिरणेः' इति न्यूनाङ्गसाप्यपिकार उक्तः! अपराके उछनाः- 
“पिता पितामहो यस्य अग्रजो वाथ कस्यचित् ! तपोऽयिदयोचमचरेषु न दोषः पखिदने ॥° 
पितुराज्ञायामप्यदोषमाह मदनरन्ने खुमन्तुः-“पिा यख तु नाधातं कथं पुत्रस्तु कार- 

१-- असख मे-"दन्तकसयापि सोदरदिवाहाभावे दोष एवः इदयधिकः पाठे दस्तटिखिते रम्यते । 
२--अनीजाने=यागमङ्वीणे । कषेत्रजादौ ज्येष्टेऽनीजाने विद्यमाने जीवति एकमातृतया सोदरे तत्कनि- 
छ्आातरि नाधिकारविघातोऽस्तीलयन्वयः । ३---अस्याभे-“ज्येष्ठेऽनधिकारात् कनिष्टखय न दोषः" इति पा- 
ऽधिकः कचिव्. ! ४-जस्य्रे- इति कनिष्ठस दोष् एच" इद्यधिक; पाठः! 
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येत् ! अयिदोतरेऽधिकारोऽस्ि शङ्खस्य वचनं यथा ॥ इति । नाधातं=नाधानं कृतमिल्थः । 
एतदाज्ञायामेवेति देमाद्िः ! यच्च-'पितुः सलप्यनुञाने नादधीत कदाचन ।' इति, तत्स- 
लयधिकारे जेयम् ॥ 

अथ चृद्रसंस्काराः । यमः-श्रोऽप्येवेविधः कार्यो विना मच्रेण संस्कृतः । न 
केनचिव्समसृञच्छन्दसा तं प्रजापतिः ॥° छन्दसा=मत्रेण । व्यासोऽपि-“मर्मीधानं पुसवनं 
सीमन्तो जातकर्मं॑च  नामक्रिया निष्कमोऽन्नप्रा्चनं वपनक्रिया ॥ कर्णैवेधो ब्रतादेशो 
वेदारम्मकरियाविधिः ! केशान्तः सानमद्रह्ये विवाहाथिपरिििहः ॥ तेतायिसंग्रहश्वैव सं- 
स्काराः पडा स्मृताः ॥" इत्युक्लाद-“नवेताः कणवेधान्ता म॒च्रवजं याः क्रियाः । 
विवाहो मत्रतस्तस्याः शद्रस्ामत्रतो दस ॥" इति । मदनरन्ने-हिरण्यग भंदाने 
तु-'गभीषानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा । इयुहिरण्यगर्भसख ततस्ते द्विजपुंगवाः ॥' 
इत्युक्त्वा-“जातकमीदिकाः कुयौक्करियाः षोडश चापराः । इलत्र “स्रियाः जातकमेना- 
मकरणनिष्कमणाच्प्रारनचूडाविवाहाः षट्, र्राणं तु षडेते पच्वमहायज्ञाश्वेयेकादश' 
इव्यक्तम् । रूपनारायणदरिदरभाष्ययोरप्येवम् । राङ्धरस्तु-दविजानां 
पोडदोव स्युः शराणां द्मदरैव हि । पञ्चैव मिश्रजातीनां सेस्कारः कुलधर्मः ॥ वेदव्तो- 
पनयनमहानाभ्चीमहाव्रतम् । विना द्वदश राद्राणां सस्कारा नाममच्रतः ॥' इलाह । 

अपराकस्त॒-'गमीधानमृतौ पुंसः इलत्राह-'एतचातुरदण्यैपरं न द्िजातिमात्रपर्म् । 
तथा सत्युपनयनं विधाय वाच्यं खात्? इति । तेन तन्मतेऽष्य सवन्ति । जाद्ये तु- 
'विवाहमाघसंस्कारं शद्रोऽपि लमतां सदा ।' इव्युक्तम् । अत्र॒ सदसच्छूद्रगोचरतवेन दे- 
्रमेदाद्रचवखा । यत्त॒ मलुः-^न रद्र पातकं किंचिन्न च संस्कारमर्हति । इति । तदर्थ- 
माह मेधातिथिः-'यत्सामान्यतो निषिद्धं सेयानृतादि न तदतिक्रमेऽख पापं यथा द्विजा- 
नाम् । उपनयनरूपं सस्कारं च नार्हतिः इति । ते च तृष्णीं कायौः, शशाद्रो वणंथतुर्थोऽपि 
वणैत्वाद्धममहेति । वेदमच्रखधाखाहावषद्कारादिमिर्विना ॥ इति व्यासोक्तेः, “अम- 
चरस्य तु शद्रस्य विप्रो मच्रेण ग्यते । इति मरीच्युक्तेय । इयं परिभाषा स्वार्थी, तेन 
शुद्रधर्मेषु सर्वत्र विप्रेण मतरः पठनीयः । सोऽपि पौराण एखेति दकपाणिः । एवं स्षीणा- 
मपीति दिक् । 

इति रामङष्णभद्वात्मजकमलाकरभट्कृते' नणय सिन्धो 
तृतीयपरिच्छेदे पूवोधं संस्कारनिणेयः ॥ 

अथ क्षुद्रकालाः । तत्र जलारायस्य । वराहः-"हस्ते चाम्बुपपौष्णकेदावमघा- 
मित्रोत्तरारोहिणीदेवेज्येषु च शुक्रसोम्यशशमृद्रागीशवारांशके । स्तां दिद्रतिथिं विहाय 
वृषभे नके कुलीरे घटे मीने कूपतडागकमै मुनयः रंसन्ति शुद्धेऽष्टमे ॥ दस्तो सृगालु- 
राधापुष्यधनिष्ठत्तराणि रेरहिण्यः । रतमिषगिलारम्भे कूपानां शसते मगणः ॥ 
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हेमाद्रौ भविष्ये-'तसिमन्सलिरसंप्णे कार्तिक तु विशेषतः । मुनयः केचिदिच्छन्ति 
व्यतीत चोत्तरायणे ॥ न काठनियमस्तत्र सट्टिं तत्र कारणम् ॥ दीपिकापि-भात- 
"डन्दूडुजुद्ध . सरजिदशयने माघपयूकसख शुदे मूलापादोत्तराधिश्रवणगुसकरे पोष्णरंक्रा- 
प्यचान्द्रे । मत्रे ब्राह्चे च पूर्णामदन १३ रवि १२ तिथौ सद्वितीयातृतीय कार्या तोयप्र- 
तिष्ठा जञगुरसितदिने काल्शुद्धे सख्ये ॥' वराहः-“आघेये यदि कोण प्रामम्य पुरख वा 
भवति कूपः ! निदं स करोति भयं दाहं च स मानसं प्रायः ॥ नट वाटमयं वनिना- 
क्षयं च वायव्ये । दिक्लयमेतत्यक्ला शेषास्तु शुभावहाः कूपाः ॥ वास्तुराश्र~भूतिं 
पुष्टिं पुत्रहानिं पुरन्धीनादय भ्र्युं सेषदं शदुचाधाम् । किंचित्मोख्यं शंसुकरोणादि र्यात्छूषो 
मध्ये गेहमथेक्षयं च ॥" 

_उत्सगेविधिश्चोक्तो बहुच परिरिष्छे- अथातो वापीवूपन््गयन्ं व्याख्याखामः 
पुण्येऽहथुदकसमीपेऽभि समाधाय वारुणं चरे श्रपविताज्यमागन्ते आज्याहुनीडहूयात् । 
(समुद्रज्येष्ठाः इति प्रत्य॒चं, ततो हविषो, 'तायामिः इति पच्च, श्वं नो अमे" इति द, मं 
मे वरुणः इति च, खिष्टकृतं नवमम् । मार्जनान्ते धेनुं तारयेत् । अवतीर्यमाणामनुमत्रयेत । 
“इदं सिरं पवितं कुरुष्व शुद्धाः पूता अग्रताः सन्तु निलयम् । मां तारयन्ती कुर् तीर्थाभिषेकं 
लोकाल्लोकं तरते तीयते च ॥' इति । पुच्छग्रान्वारञ्य उत्तीय अपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु 
इति । अथापराजितायां दिद्युत्थापयेत् “सूयवसाद्धगवती इति । दिक्ृतं चेत् “हि कृण्वती 
इति, अलंकृतां विप्राय द्ादितखं वा शक्या दक्षिणाम् । तत उस्सजेदेवपितमनप्याः प्रीय- 
न्तामिति । ब्राह्मणान्भोजयित्रा खस्ययनं वाचयीतः इति । विस्तरस्तु मात्स्यो क्तोऽस्म- 
त्करृतजलारायोत्सगंविधोौ ज्ञेयः । क्ूपादेरुत्सगीकरणे दोष उक्तो मविष्ये-“सद्। 
जरु पवित्रं स्यादपवित्रमसंस्कृतम् । कुसमरेणापि राजेन्द्र न खषटव्यमर्सस्छृतम् ॥! तथा- 
वापीकूपतडागादौ यजं सादसंस्करतम् ! अपेयं तद्धवेत्सवं पीला चान्द्रायण चरेत् ॥ 

अथ च्रक्षारोपणम् ! चण्डेश्वरः-भदियचानद्रपितृतिष्यविद्ाखपोष्णमूलोत्तरात्रय- 
तुरङ्गमवारुणाश्च । एतेषु तारकगणेषु हितं नराणां ब्रक्षादिरोपणमिहोपदिरानिि धीराः ॥' 

अथ सूरतिप्रति्टा । वसिष्टः-'हस्तत्रये मित्रहस्िये च पोष्णद्रयादिलसुरज्य- 
भेषु । तिखोत्तराधातृशशाङ्कभेषु स्वीमरखथापनस॒त्तमं खात् ॥' मात्स्ये-चेत्र वा फाटगुने 
वापि ज्येष्ठे वा माधवे तथा । माघे वा सदेवानां प्रतिष्ठा शुभदा भवेत् ॥' नारदस्तु 
चैत्रं निषेधति । विचैतरष्वेव मासेषु माघादिषु च पसु 1" इति । तेनात्र विकलः । 
अत्र॒ माधमासो विष्णुप्रतिष्ठाव्यतिर्किविषयः, भे कतुर्विनाराय फाल्गुने शुभदा म- 
वेत् ।' इति विष्णुधर्मक्तिरिति देमाद्विः । मात्स्ये धनकरी स्फीता तथा 
प्रतिपदि स्म्रता । द्वितीयायां धनोपेता तृतीयायां धनप्रदा ॥ चतुथ्यां नाशमाप्रोति यमख 
स्यास्सुखावहा । विनायकस्य देवस्य तथा तत्र॒हितप्रदा ॥ पच्म्यां श्रीयुता कतौवेरदा च 

१ ` 4--मा्षण्डन्दूडछद्धौ-सूयै-चन्द्-ताराणां बरे सति; सुरलिदशयनेनविष्णुभवोये; ुरूनुष्यः; करो= बछे सति; सुरजिददायने=विष्णुभ्रबोघे; गुरुभ्पुष्यः; करो 
हस्तः; पौष्णं-रेवती; शाकू-ञ्येष्टा; चान्द्र ~खगः; सैत्र=जनुराघाः; ब्ाद=रोहिणी; पृणौ=पञमी, दशमी; 

पूर्णिमा इयादियोगेषु तोयप्रति्ठा कार्येति मावः ! २--'पोष्णलशाऋजचानदे" इति पाडः 
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तथा भवेत् } षष्ठयां टक्ष्मीयुता निलयं सप्तम्यां रोगनाशिनी ॥ अष्टम्यां धान्यवहुखा नवम्यां 
च विनयति 1 भद्रकास्याः कृता तत्र कतुर्भवति तुष्टये ॥ धर्मवृद्धिकरी ज्ञेया दशम्यां तु 
तथा तिथौ । एकादस्यां तथा युक्ता द्वादश्यां सर्वकामदा ॥ च्रयोदद्यां तथा ज्ञेया चतु- 
दद्यां विनद्यति । कृष्णपक्षे प्रदद्यां कत; क्षयकरी भवेत् ॥ पद्यां तथा शुङ्के सवे- 
कामकरी भवेत् । अषाडे द तथा मूलसुत्तरात्रयमेव च ॥ व्येष्ठाश्रवणरोहिण्यः पवोभाद्रषदा 
तथा । दस्तोऽश्िनी रवती च पुष्यो गृगरिरस्तथा । अनूराधा तथा खाती प्रतिष्ठासु प्रश॒- 
सते ॥' श्रीपतिः-'रेदिण्युत्तरोष्णवेष्णवकरादियाधिनीवासवानूराधेन्द वजीवभषु गदिते 
विष्णोः प्रतिष्ठापनम् । पुष्यश्चुयभिनिस्सुरेथरकयोर्वित्ताधिपस्कन्दयोरमतरे तिगमरचेः करे नि#- 
तिभ दुरगादिकानां शुभम् ॥ गणपखिदरक्नोयक्षमूतासुराणां प्रथमफणिसरखलादिकानां च 
पोष्णे । श्रवसि सुगतनास्नो वासवे छोकपानां निगदितमखिखानां खापनं च स्थिरेषु ॥ तेज- 
खिनी क्षेमकृदमिदाहविधायिनी खाद्धनदा घ्ड च । आनन्दकरतकस्पविनाशिनी च सूया- 
दिवारेषु मवेसनिष्ठा ।' माधवीये वेखानसः-'मातूभेरवाराहनरसिंहपिविक्रमाः } मदि- 
पाटुरह्यश्च खाप्या चे दक्षिणायने ()' वैरब्दोऽप्यथं । 

लिङ्गरतिष्ठायां विदेषो हेमाद्रौ लक्षणससुचये-“उत्तरासागते भानो टिङ्गथा- 
पनसुत्तमम् । दक्षिण त्वयने पूज्य चरिवषीर्थ मयावहम् ॥ खग्रहे ापनं नेष्टं तस्म 
दक्षिणायने 1 खापनं तु प्रकर्तव्यं शिरिरादावरतुत्रये ॥ -आव्रृषि धापितं लिङ्गं वेद्ररदयो- 
गदम् ॥ हेमन्ते ज्ञानदं चेवं शिङ्गस्ारोपणं मतम् ॥' रल्नावल्याम्-'माधफास्गुनवैशाख- 
व्यष्ठषाठेषु पसु । मासेषु शु्धपक्षेषु लिद्खापनयुत्तमम् ॥' विष्णोरप्याह तत्रेव वैखा- 
नसः-मार्गसीषीदिमासो दरौ निन्दितौ बरह्मणा पुरा । मसेषु फाल्गुनः श्रेषठश्ेत्रो वैशाख 
एव च }) वृषे वाप्यश्वयुख्यासे श्रावणे मासि वा भषेत् ॥' बोधायनसुञे विष्णुप्रति- 
छ्रा॒पक्रम्य-द्रादद्यां श्रोणायां वा यानि चान्यानि पुण्यनक्षत्राणिः इति } कृत्तिकादि वि- 
गराखान्तेषिदरथः । सर्वदेवेषु मासविरोषो हेमाद्रौ विष्णुधमे-मापे कतुर्वि- 
नाशाय फाल्गुने शुभदा भवेत् । ठोकानन्दकरी चैत्रे वैशाखे वरसंयुता ॥ आज्ञायुता 
सदा व्ये आषाढे धमवरृद्धिदा । श्रावणे धनहीना स्ास्रोष्ठपादे विनदस्यति ॥ आशिन 
नारमाभोति वहिना कार्तिके तथा । सोम्ये सोभाग्यमतठं पेषे पुष्टिवत्तमा ॥ दोषा- 
निताधिमासे सखतक्कतरासमन एव च ।॥ इति । अत्र श्रावणाधिनयोर्मिषेषो मार्मशीषैवि- 
धिश्च विष्णुव्यतिर्किविषयः, पूर्वोक्तवचनादिति देमाद्भिः । माघश्रावणमाद्रपदनिषेधः 
रिवव्यतिरिक्तविषयः, तत्र तखोक्तेः । देवीस्थापने तत्रेव विरेषो देवीपुराणे- 
“देव्या माघेऽधिने मापे उत्तमा सवैकामदा । तथा-न तिथिन च नक्षते नोपवासोऽ 

१--सुक्तिकामानां दक्षिणायने न दोषः शग्रष्ठोत्तरे प्रतिष्ठा स्यादयने सुक्तिमिच्छताम् । दक्षिणे तु मुु- 
क्षुं मलमासे न सा द्वयोः ५ इद्युक्तेः। २--अस्यायरे-“रि शिरे स्ैभूतिदम् । लक्ष्मीभदं वसन्ते च 
भीष्मे च जयदरान्तिद्म् । बदीनां स्वका च' इयंसोऽधिकः कचित् । 
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कारणम् } सवेकाठं प्रकर्तव्यं कृष्णपक्षे विदेषतः ।॥ अन्यश्चात्र विचारो देमाद्रौ 
ज्ञेयः । नारदः-न्यर्थदीना कतीरं मनरहीना तु ऋत्विजम् । श्विवं ठक्षणदीना तु न 
प्रतिष्ठासमो सुः ॥* 

अच्राधिकारिण उक्ताः क्रूलयकल्पनरौ देवीपुराणे वणीश्रमविमेदेन देवाः 
साप्यास्तु नान्यथा । ब्रह्मा तु ब्रह्मणे; खाप्यो गायत्रीसदितः परुः ॥ चतुर्व्णैसथा विष्णु 
प्रति्ठाप्यः सुखार्थिमिः । भरवोऽपि चतुैर्णरन्यजानां तथा मतः ॥ मातरः स्वैठेकैस्त॒ 
सखाप्याः पूज्याः सुरोत्तमाः । लिङ्गं गदी यतिवापि संखप्य तु यजेत्सदा । शिवसर्वखे 
भविष्ये-“यस्तु पूजयते टिद्गं देवादि मां जगसतिम् । ब्राह्मणः क्षत्रियो तरैर्यः श्रो वा 
मत्परायणः ॥ तस्य प्रीतः प्रदास्यामि शुर्मोह्छोकाननुत्तमान् ।' तिथितच्वे स्कान्दे- 
कमौणि यो निदं खीयानि कुस्ते प्रिये । तस्यादमर्च गह्णामि चन्द्रखण्डविभूपिते ॥ ब्रह्य 
चारी गृहस्थो वा वानप्रख् सुव्रते । एवं दिने दिने देवं पूजयेदम्बिकापतिम् ॥ संन्यासी 
देवदेवेशं प्रणवेनैव पूजयेत् । नमोन्तेन शिवेनैव सीणां पूजा विधीयते ॥' एत्र पुराणप्रसि- 
दजीणेरिङ्गपूजाविषयम् । यानि तु लरिख्रीसेतौ नारदीये-यः शदरेणा्चितं लिगं 
विष्णुं वा प्रणमेन्नरः । न तख निष्कर्तिर्टा प्रायधित्तायुवैरपि ॥ नमेः शुद्रसंस्पृष्ट लिङ्ग 
वा हरिमेव वा । स सवैयातनाभोगी यावदाचन्द्रतारकम् ॥ पाखण्डपूजितं लिगं नत्वा पाख- 
ण्डतां ब्रजेत् । आभीरपूजितं रिङ्क नत्वा नरकमश्चुते । योषिद्धिः पूजितं लिङ्क विष्णुं वापि 
नमेत्तु यः । स कोटिकुरसंयुक्त आक्यं रौरवं क्सेत् ॥* इादीनि, तानि नूतनखापितछि 
ङ्ादिविषयाणि । “यद् प्रतिष्ठितं ठिङ्गं मच्रविद्धिर्ययाविधि । तदाप्रभृति श्र योषिद्रापि 
न संस्पृशेत् ॥ इति तज्नैवोक्तेः 

प्रतिष्ठायां त॒ शद्रादीनां नाधिकारः । शस्लीणामनुपनीतानां शुद्राणां च जनेश्वर । शापे 
नापिकारोऽसि विष्णोवो शेकरसख वा ॥ यः शद्रसंस्कृतं लिङ्गं विष्णुं वापि नमेन्नरः । इरै- 
वानन्तदुःखानि प्रयलामुष्मिके क्सि ॥ श्धो वातुपनीतो चा श्ियो वा पतितोऽपि वा 
केव वा शिवं वापि स्पृच नरकमश्चुते ॥' इति ब्रहन्नारदीयस्कान्दोक्तरिति िस्थ- 
रीसेतौ पितामहचरणाः । चतुरवरणेरिति पू्वोक्तवचनाद्विष्ण्वादिग्रतिष्ठायां शरस्य विकल्प 
इति युक्तं पश्यामः । तत्रैव गयैतमः-“रिवार्चनं सदाप्येवं गुचिः कुर्यादुदङ्मुखः ॥ वाच- 
स्पतिश्तम-श्राक्पशिमोदगाखस्तु प्रातः सायं निसु च # इति प्रयोगपारि- 
जाते । गृद्यपरिशिष्टे-श्रतिमाः द्ुखीर्द्मुखो यजेताऽन्यत्र भा्युखः । एतच 
धिरप्रतिमाविषयम् । अन्यत्र-चलार्चायु ॥ 

अथ प्रतिमाः जागेवाचंनदीपिकायां भविष्ये-'सौवर्णी राजती ताम्री मृन्मयी 
च तथा भवेत् । पराषाणधातुयुक्त वा रीतिकांखमयी तथा । रीतिमपित्तठय् । श्वुद्ध- 
दास्मयी वापि देवताच म्र्स्यते । अङ्खष्टपवादारभ्य वितस्ति यावदेव चु ४ गेषु. 

३१ नि° शिर 
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परतिमा कायी नाधिका रखते बुधैः ॥' पश्चरात्रे तु-मृदारखक्षागोमेदमधूच्छिष्टमयी न 
तु }' इति निषेध उक्तः । भागवते-शवैरी दारुमयी ठोदी रेप्या रेख्या च सैकती ! 
मनोमयी ममिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता 1" काष्ठ मधुकयेव, (तत्र कष्ठषु मधुकमानीय च 
वसुंधरे ! करत्वा तत्मतिमां चैव प्रतिष्ठाविधिना्चैयेत् ॥ इति वारादोक्तः । देवीपुराणे- 
“सप्ताङ्गं समारभ्य यावच द्रादशाङ्लम् । गृहेष्वचौ समाख्याता प्रासादे वाधिका शुभा ॥' 

तिथितच्वे कालिकापराणे-श्रतिमायाः कपोलौ द्रौ स्पर्॒ दक्षिणपाणिना । प्राण- 
प्रतिष्ठां कुर्वीति तस्यां देवसख वा हरेः ॥ अन्येषामपि देवानां प्रतिमासु च पार्थिव । प्राणप्रतिष्ठा 
कृ्तव्या तसां देवत्रपिद्धये ॥ वासुदेवस्य बीजेन तद्विष्णोरियिनेन च । तथैव हृदयेऽद्ुष् 
द्वा शश्वच्च म॒त्रवित् ॥ एमिर्मत्रैः प्रतिष्ठां त॒ हृदयेऽपि समाचरेत् । अये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु 
अद्ये प्राणाः क्षरन्तु च ॥ अस देवत्वमचीये मामहेति च कचन ।' दयदीषेपश्चरात- 
“अर्चक तपोयोगादर्चनस्यातिशायनात् । आभिरूप्याञ्च षिम्बानां देवः सांनिध्यमृच्छति ॥' 
प्रयोग पारिजाते व्यासः-्रतिमापदयत्राणां निदं सान न कारयेत् । कारयेसर्वदिवसे 
यदा वा मरुधारणम् ॥' 

लिङ्गे विदोषस्तिथितत्वे भविष्ये-ृद्धस्मगोरकृखिष्टताकासमये तथा । 
कृत्वा टिङ्गं सकृटूल्य वसेकल्पायुते दिवि ॥ वाक्षं वित्तप्रदं रिञ्गं स्फाटिकं सर्वकामदम् । 
कृत्वा पूजय वितरनद्र टप्यसे वाञ्छितं फटम् ॥' तत्रैव काटकोखुवयां स्कान्दे-अक्षा- 
दत्पपरीमाणं न रिङगं कुत्रचिन्नरः । कुर्बीताङ्ष्ठतो हसं न कदाचित्समाचरेत् ॥" अक्षः 
अरीतिर्गुज्ाः । शुञ्ञाः प्वाटपमाषकः । ते षोडराक्षः कर्षोऽखीः इ्यमरकोात् । प्रयोग- 
पारिजाते कियासारे-"नवाष्टसपाङ्लिकं णि्खं श्रेष्ठमिरोच्यते । षुपच्चकचतुमीनं 
मध्यमे त्रिविधं स्मृतम् ॥ तरिद्येकाङ्कछिमाने यत्रिविधं तत्कनीयसम् । एवं नवविधं भोक्त 
चरलिङ्गं यथाक्रमम् ॥ 

अथ पश्चसूच्रीनिर्णयः । गोतसीतन्रे-लिङ्गमस्तकविस्तारो लिङ्गोच्छययसमो सतः । 
प्रिधिस्तत्िगुणितस्तदरत्पीटं व्यवधितम् ॥ प्रणारिका तथेव स्यादञ्चसू्विनिणंयः ॥ 
अत्रेदं तत््वम्--टिङ्गमस्तकविस्तारं टिन्ञोचतासमे करता तत्रिगुणसप्वेष्टनाहं णिङ्गखोल्यं 
कृत्वा तत्समं वृत्तं चतुरस्रं वा पीठविस्तारमधशोध्वं च कुर्यात् । पीटोचता तु रिङ्खोचतातो 
द्विगुणा । पीठमध्ये रिङ्गादविगुणस्थूकं पीठोचतातृतीयांशेन कण्ठं कता तस्योर्ध्वं अधश्च 
समं वप्रय त्रयं वा कृत्वा रिज्ञविस्तारषष्ठांरेन पीठोपरि बाह्यमेखलां कृत्वा तदन्तःसंरमं 
तत्समं खातं कत्रा षीठदहिर्टिङ्गसमदीर्षा पीठार्थदी्घा वा मूठ दैष्य॑समविस्तारां अग्र 
तदर्धविस्तारां तृतीयांशेन मध्ये खातां षीटवत्समखलां प्रणाछिकां कुर्यादिति । अत्र मूं 
सिद्धान्तरोसवरे दोवागमे च ज्ञेयम् ॥ - 

१--"पञ्चसूत्रविधानं च पाथिवे न विचारयेत् 1 यथाकथंचिद्धिधिना रमणीयं प्रक्पयेत् 1" इ्यु्छम्। 
अन्योऽपि धसरः सिद्धान्तरेवरे द्ष्टम्यः । 



अविभक्तानां प्रथण्देवपूजा ] तृतीयपरिच्छेदख पूर्वार्धम् । २४३ 

तिथितत्तवे व्ाह्म-सर्वतै रास्तोऽन्जः रिवसूाचैनं विना ।॥ तत्रैव वाराहपा- 
१ कक (8. लिङ््रयं नाच्य ९७५१ शालग्रामद्रयं॑ तथा । दरू चक्रे द्रारकायासतु 
ममादिपूजनम् । नाच .सुयदरयं तथा ॥ शक्तित्रयं तथा नूच्य गणेश्चत्रयमेव च । दरौ शङ्खौ 

नाचयेचचैव भां च प्रतिमां तथा ॥ नार्चयेच तथा मस्यचूमादिदशकं तथा । 
गृहेऽभिदग्धा भग्नाश्च नाचौः पूज्या वसुंधरे ॥ एतासां पूजनान्नियमुद्ेगं रप्मयादृदी । शाल- 
ग्रामाः समाः पूज्याः समेषु द्वितयं नदि ॥ विषमा नैव पूज्याः स्युर्विषमष्वेक एव दि । 
रास्य्रामरिठा भञ्ना पूजनीया सचक्रका ॥ खण्डना स्फुरिता वापि शारग्रामरिखा ञयुमा } 
वाराहे-"दयाद्वक्ताय यो देवि शाख््रामरिलां नरः । सुवर्णसहितां दिव्यां पृथ्वीदानफठं 
रमेत् ।" तचरैव-“यः पुनः पूजयद्धक्या शाल्ग्रामरिखरतम् । तत्फरं नैव शक्तोऽहं 
वक्तु वर्षरतेरपि ॥ विष्णुपुराणे-श्राह्मणः क्षत्रियो वदयः सद्र पृथिवीपते । खधरभ- 
त्से विष्णुमाराधयति नान्यथा ॥ 

अविभक्तानासपि प्रथग्देवपूजामाह प्रयोगपारिजाते आन्वलायनः-'ृथगप्ये- 
कपाकानां ब्रह्मयज्ञो दविजतिनाम् । अथिदोत्रं सुराचौ च संध्या निलयं मवेखृथक् ॥ तत्रैव 
विष्णुधर्म-शाटग्रामरिखां वापि चक्रह्कितरिलां तथा । ब्राह्मणः पूयेन्निलयं क्त्रिया- 
दिम पूजयेत् ॥" इदं स्पदीसदहितपूजाविषयम् । श्र्रो वालुपनीतो वा ्चियो वा पतितोऽपि 
वा । केदावं वा रिव वापि स्पश नरकमश्चुते ॥ ब्राह्मण्यपि हरं विष्णुं न स्पृशेच्छ्य 
इच्छती ! सनाथा मृतनाथा वा तस्या नास्तीह निष्कृतिः ॥ स्जीणामनुपनीतानां रष्राणां च 
जनेश्वर ! स्पदौने नाधिकारोऽसि विष्णोर्वा शंकरसख च ॥ इति स्कान्दात् । स्परी- 
रहिता तु तयोभवयेव, शास्यामं न स्पृशेत दीनवर्णो वसुंधरे । सीर्रकरसंसपर्शो 
वज्रस्पशौधिको मतः ॥ मोहाचः संस्परशेच्छरो योषिद्वापि कदाचन ! खपते नरके घोरे 
यावदामूतसंवम् ॥ यदि मक्तर्भवेत्तस् श्ीणां वापि वसुंधरे । द्रादेवास्पशन्पूजां कार- 
येतसुसमाहितः ॥ इति वारादोक्तेः । शा्ग्रामरिलामात्रे निबन्धो न प्रतिमादौ; 
सर्ववस्तु संपूज्याः प्रतिमाः सरवैदेवताः । लिङ्गान्यपर तु पूज्यानि मणिभिः कलि- 
तानि च ॥' इति तन्नैवोक्तेः 1 “चत्वारो ब्राहमणः पूज्याख्चयो राजन्यजातिभिः । 
वैद्येद्रीवेव संपूज्यो तथैकः रद्रजातिभिः ए इति स्कान्दात् । अन्ये तु दीक्षित 
विषयत्वेन व्यवखामाहुः । विष्णुधर्मे -^तयोरसंभवेऽचौ वे सा चेह नवधा स्पृता । 
रत्नजा हेमजा चैव राजती ताजा तथा ॥ रैतिक्यची तथा लोदी ेजा द्रुमा 
तथा । अधमाधमा च विङेया मृन्मयी प्रतिमा च या ॥ एषां फठानि तत्रव 
ज्ञेयानि । 'नाच्यी मृदेऽमजा मूर्ति्तुररतोऽधिका । न ॒वितस्यधिका पातुसंमवा 

रय इच्छता ॥ [एवेक्षणसंपन्ना पारेपयैक्रमागता । उत्तमा सा तु विज्ञेया गुद्दत्तापि 
तत्समा ॥”] तन्नैव पाञ्च शालग्रामं प्रकम्य-तत्राप्यामरुकीतुल्या पूज्या सृष्मेव या. 



२४४ निर्णयसिन्धौ [ रुदराक्षधारणे विशेषः 

भवेत् । यथा यथा रिठा सृष्ष्मा तथा स्यात्त महत्फलम् ॥ तथा-'यवमात्रं तु गतैः 
स्यायवार्ध लिगमुच्यते । रिवनाभिरिति ख्यातषिषु ठेकेषु दुरमः ॥' तज्रैव-'शाटग्राम- 
मयी मुद्रा संथिता यत्र ुत्रचित् । वाराणस्या यवाधिक्यं समन्तायोजनत्रयम् ॥ यो 
भृतस्तत्समीपे तु मरतो वा नीयतेऽन्तिकम् । स॒ वै मोक्षमवाभोति सं सलयं न चान्यथा ॥ 
तैव“ चकराङ्मिथुनं पूज्यं नेकं चकराङ्गमथयेत् । चक्राङ्कमिथुनाससाध शार्परमं प्रपूज- 
येत् ॥' तत्रैव वारादे~भ्ठेच्छदेरो इुचौ वापि चक्राङ्खो यत्र तिष्ठति । योजनानां 
तथा त्रीणि "मम क्षेत्र वसुंधरे ॥" ततैव शाखगरामं प्रकरम्य-'क्रयक्रीता परिकेया मध्यमा 
याचिताऽधमा ॥' परयोगपारिजाते वाराहे-एवंरक्षणसंपन्ना पारपयैक्रमागता । उत्तमा 
सा तु विज्ञेया गुरदत्तापि तत्समा \ 

अथ पार्थिवप्रूजा नन्दिपुरणे-“आयुष्मान्वरवान्ध्रीमान्पुत्रवान्धनवान्युखी । 
वरमिष्टे रमेिङ्खं पाथिवे यः समर्चयेत् ॥ तस्मात्त पार्थिवे णिज्खं जञेयं स्वीथेसाघकम् †" 
तन्नैव-गोभूटिरण्यवश्ादिवटिपुष्पनिवेदने । ज्ञेयो नमः शिवायेति म्रः स्वीथेसाधकः ॥ 
सर्वमव्राधिकशायमोङ्कारा्यः षडक्षरः ॥' भविष्ये-मूर्तयोऽद्टो रिवस्येता पूर्वादिकमयो- 
गतः । आभरय्यन्ताः भपूल्यास्तु वेयां लिङ्ग रिषं यजेत् ।' अत्रन् प्राचीमग्रतः शंभोः" 
इति रुद्रयामले निषेधात् नान्तरारं प्राची, किंतु प्रसिद्धैव । तिधितच्वे देवीपुराणे- 
ृदाहरणसंषटे परतषठाहानमेव च । खनं पूजनं चेव वरिसथेनमतः परम् ॥ हरो महेश्स्भैव 
शूपाणिः पिनाकधृक् । िरवः पुपतिश्चैव महादेव इति क्रमः ॥" स्कान्दे-शुष्काण्यपि 
च पत्राणि श्रीवृक्षख निवेदयेत् । तत्रैव भविष्ये-्त्तरकैश्च यो लिङ्गं सङृलूजयते 
तरः } स गोरक्षफटं प्राप्य रिवरोके महीयते ॥ योगिनीतचखे-“रिवागरे द्धक च 
सु्यौमर च शङ्खकम् । दुमौगरे वरावाचं मधूरीं न च वादयेत् ॥' आद्देमाद्रौ 
स्कान्दे~“स्पृ्च रुद्रख निमील्य स्वासा अआ्टुतः शुचिः ।' प्रयोगपारिजाते क्रिया- 
सारे-मध्यमानामिकामष्ये पुष्यं संगरह्य पूजयेत् । अङ्कष्ठतर्जन्यम्राभ्यां निमौस्यमपनोदयेत् ॥ 
अपनीते च निमील्य चण्डाय मिवेदयेत् । अरूत्यमस्तकं लिङ्ग सदा कुर्वीति पूजकः ॥' 
छालपाणौ छेडधे-"वरं प्राणपस्तागः रिरसो वापि कतैनम् । न चैवापूज्य सुञ्जीत रिव- 
रिज्ञे महेश्वरम् ॥ सूतके मृतके चैव न लयाज्यं शिवपूजनम् ॥' तिथितच्वे छेङ्क-विना 
भस्मत्रिपुण्डेण विना सदराक्षमाख्या । पूनितोऽपि महादेवो न खात्तख फटमदः ॥ तस्मान्म- 
दापि कतैव्यं कुलटे वै रिपुण्डूकम् ॥ 

शुद्राक्षधारणे विरोषः रिवरहस्ये-'एकवक्रः शिवः साक्षाद्रह्हयां व्यपोहति । 
अवध्यत्वं प्रतिस्रोतो वहिस्तम्भं करोति च ॥ द्विवक्रो दरगौरी साद्धोवधा्घनाशकृत् । 
त्रिकक्रो ह्यभ्रिजन्माथ पापराशिं प्रणाशयेत् ॥ चतुरकः खयं ब्रह्मा नरददां व्यपोहति । 
पक्त कारनिरगम्यामक्यपापठुत् ॥ पदतकस्त गुदो कयो भ्रणदलादि नादयत् । 
न “प्रतिः शिवश्चैव" इति दस्तरिखि त पाठः, स च कविद्टीकाकारेणादतो इर्यते । २--प्वासवाः 

पाडः 1 



पश्चायतनक्रमः तृतीयपरिच्छेदस्य पूरवार्वम् । २४५ 

स्॒तवक्रस्त्वनन्तः सखात्खणेस्तेयादिपापहत् ॥ विनायकोऽष्वक्ः श्यात्सर्वानृतविनारक्त् । 
भरवो नववक्रस्तु रिवसायुज्यकारकः ॥ दश्चवक्रः स्मृतो विष्णुमूतप्रतभयावहः ॥ एकादश्- 
मुखो रुद्रो नानायज्ञफटग्रदः । दादश्चासखस्तथादिदयः सर्वरोगनिवहणः ॥ अयोदशमुखः कामः 
सर्वकामफठ्पदः । चतुर्दशाः श्रीकण्ठो वंशोद्धारकरः परः ॥' इति । 

तथा-“विना मत्रेण यो धत्ते शटराक्षं भुवि मानवः । स याति नरकान्धोरान् यावदिन्द्रा 
अतुदस्र ॥ प्वामृतं पञ्चगव्यं स्रानकाठे प्रयोजयत् । ररक्ष प्रतिष्ठायां मत्रं प्वाक्षर 
तथा \ त्यम्बकादिकमच्रं च तथा तत्र प्रयोजयेत् ॥' यद्भा ॐ अघोर ॐ है अघोरतर ॐ 
हों हां नमसते रुद्रख्प है खादाः अनेनामिभन्य धारयेत् ¦ नथा-'अष्टोत्तरशते काय 
चतुःपञ्वारादेव वा । सप्तविंरतिमाना वा ततो हीनाधमा स्मृता ॥ प्रजापतिः 
“मोक्षार्थी पच्वविरया धनार्थी त्रिरता जपेत् । पुष्टवर्थी पत्चविंशलया पश्वदश्यामिचारिके ॥ 
सपरविंशतिरुद्राक्षमाख्या देहसंखया । यत्करोति नरः पुण्यं स्वै कोटिगुणं मवेत् \ यो 
ददाति द्विजेभ्यश्च सृद्राक्षं भुवि सन्मुखम् । तस भ्रीतो भवेह्रद्रः खपदं च प्रयच्छति ॥' 
इति । पदाथादशें बोपदेवः-सदरक्षान्कण्ठदेशे द्नपरिमितान्मस्तके विंशती दे षद् 
षट् कणैपरदेशे कर्युगल्कृते दादश द्वाददेव । बाहोरिन्दोः कठाभिर्नयनयुगकते एकमेकं 
शिखायां वक्चखष्टाधिकं यः कट्यति शतकं स खये नीरकण्ठः । 

हेमा्रौ षोवधर्भ-“लानं भठरातं ज्ेयमभ्यङ्गः प्रविशतः । पलनां दरे सदसे तु 
महासने प्रकीर्तितम् ॥ पच्चविंश्चयरं जिद्ग अभ्यङ्गं कारयेदथ ¦ शिवस्य सर्पिषा खानं 
प्रोक्तं पठरातन च ॥ तावता मधुना चैव दका चैव ततः पुनः । तावतैव च क्षीरे गव्ये- 
नैव भवेत्ततः ॥ सूयः साधैसदखेण पलानामेक्षवेण च । रसेन कायेत्खानं भक्या 
चोष्णाम्बुना ततः ।' विष्ण्वादौ तु स्कान्दे-श्षीरादशगुणं दभा तेनैव दशोच्रम् 1 
घृतादरगणं क्षौद्रं क्षोद्रचेक्षवजं तथा ॥" जाद्ये-“देवानां प्रतिमा यत्र पृताम्यङ्क्षमः 
भवेत् । पानि तत्र देयानि श्रद्धया प्विंशतिः ॥' इदं कोडीकृतामिप्रायेण । तच्रेव 
संमरहे-'विष्वक्सेनाय दातव्यं नेबेबस्य सतांश॒कम् । पादोदकं प्रसादे च लिङ्गे चण्डे 
शराय तु ॥' 

पश्चायतनर्संनिवेश्ा माह बोपदेवः पदाथोदरश्च शंभो मध्यगते रीनहरम्- 
देव्यो हरौ शैकरेभाखेनागहुता खौ हरगणेशाजाम्बिकाः खापिताः । देव्यां विष्णुदरेम- 
वक्ररवयो रम्बोदऽनेश्वरनाम्बाः दकरमागतोऽतिसुखदा व्यस्तास्तु हानिप्रदाः । शकर 

१ अस्या्थः-- कमो मध्यगते सति हरीनहरभुदेब्यो विष्णुसुयगणेरादेब्यः स्थाप्याः । चिष्णो मज्कते 

शिवगणेश्चसूरबदेव्यः स्थाप्याः । सूरये मध्यगे क्षिवगणेशदिष्णुदेग्यः स्थाप्याः । देव्यां मध्यमायां विष्युट- 

रगणेदसूयौः स्थाप्याः । गणेरो मध्यगे विष्णुशिवसुयोम्बाः स्थाप्याः । ककर भागव देश्यानीम्पह्वर 

क्विप्येन स्थापयेत् । यतो व्यासे दानिङरा मबन्ति । इति । 
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भागतः ईयानकोणादारभ्य प्रदक्षिणमिलथेः । अत्र दिकसरूपसुक्तं प्रयोगपारिजाते 

मच्ररास्ने-ददेवसय सुखमारभ्य दिशं प्राचीं प्रकल्पयेत् । तदादि पणिराणामङ्गायावरण- 
यितिः ॥' तत्र कमः पाश्च-^विर्विनायकश्वण्डी ईस विष्णुस्तु पच्चमः। अनुक्रमेण पूज्यन्ते 
चयुतम तु महद्भयम् ।' तथा-~“पूल्यपूजकयोरमध्ये प्राची प्रोक्ता विचक्षणेः ॥ 

अथ केदावादिमूर्तयः। बोपदेव;-केविगोवादापुहपप्रजाच्युक्रममात्रिना । बाऽषो- 
नृहसानिश्वीपा शाचगे वि गपे चपे ॥° अत्र फेविगविलयायेः केशवविष्णवादिचतुर्विंशतिमूतै- 
योऽभिधीयन्ते ¦ शात् श्खात् चगे चक्रगदे ज्ञेये इयथः । रिष्टे भुजे पञ्च त्वथेतः सिद्धम् ॥ 
अत्र दंक्षिणोध्वैककरमेण ज्ञेयम्, 'द॑क्षिणोध्वकरकमात् इति हेमाद्रौ वचनात् तेन हेमाद्रिणा 
संवादः । विशब्देन विपरीतं गचे इटर्थः ! अत्रापि शादिलनुवृ्तिः । शङ्काद्वदाचकरे इयर्थः । 
गपे इदयत्रापि शादनुवतैते । शङ्ाद्वदापग्रे इत्यथः । विपरीते पदमगदे इटत्रापि श्खाञ्जेये । 
चये चक्रपदय, शङ्खाचक्रपगमे इत्यथः । वि इत्यत्रापि, पञ्मचक्रे इयथः । तेन चगे इयष्ठ 
मूर्ैयः । गपे इलयष्टौ मूर्तयः । चपे इत्र च । अत्र मूकं हेमाद्रौ जेयम् ॥ 

अथ बौधायनसुत्रं चैविकमीं चानुरत्य लिङ्गाचोपतिषटोच्यते । 
"यजमानः पूर्वोक्तकाठे पूर्वदयुः दरद्रादशषोडद्यान्यतरहस्तं मण्डपं कृतवामेये हस्तमा्र चतु- 
रसं ङुण्डं श्थण्डिटं वा पूर्वतो दस्तमात्रां वेदीं नैते वास्तुमण्डपं मध्ये वेदीं तदुपरि 
सर्वतोभद्रं कृत्वा प्राणानायम्यास्यां मूत लिङ्ग वा देवख साभिध्यसिद्धथं दीरघायुरटक्ष्मी- 
सर्वकामसमृद्यक्षम्यसुखकामोऽयुकमूर्तिपरतिष्ठां कस्ष्यि ईति संकल्प्य गणेशपूजनपुण्याह- 
वाचनमातृकापूजननान्दीश्राद्धानि कृत्वाचार्थं चतुरो ऋषिजश्व वत्वा वस्यः पूजयेत् । 
अथाचार्यो यदत्र संधितमिति सर्षपान् विकीयपिदिषटेति ऊरोदकेन मूमिं प्रोक्ष्य, देवा 
आयान्तु, यातुधाना अपयान्तु, विष्णो देवयजनं रक्चखेति भूमौ प्रादेशं कृताऽस्क्तत॒ख- 
पद्धतिमार्मेण मण्डपुप्रतिष्ठां कृत्वाऽकृत्वा वा पूर्वरात्रौ हिरण्योपधाने देवं प्वगव्यरिरण्ययव- 
दूवाश्वत्थपल्ररपणान्युदकुम्भे म्रक्षिप्य ताभिरद्धिरापोटिषठेति तिखभिर्हिरण्यवणौ इति चत- 
सृभिः पवमानः सुवर्जन इलयदुवाकेनाभिष्च्य व्याहृतिमिद्धिं विष्णुरिति फर्यवद्वाः समध्य 
रक्षोहणमिति दस्त कङ्कणं वद्धा वाससाच्छच अव ते हेड, उदुत्तममिति जठेऽधिवासयेत्' । 
हदं बौधायनोक्तम् । 

तत्ररिङगे अचायां वा अत्रिं प्रतिष्ठाप्य गेक्षीरे नीवारचर कृत्वा विष्णुश्ेत् कृस- 
प्मपि श्रपयित्वाज्यमागान्ते पलशोदुम्बराश्वत्थरम्यपामार्गसमिदधिः आज्येन चरुणा तिरेव 
प्रयकमष्टाविंशतिमष्टो बाहूतीर्लकपासमूरतिमूर्तिपतिभ्यो हुता खाप्यदेवमत्रेण पूर्ोक्तसमित्ति- 
रनेवारचर्ाज्येरष्टसहसमष्टरातमष्टाविंशतिं वा हुत्वा “अभिरय॑र्भिः' इललुवाकेन दशाहु- 
तीजेहुयात् । प्रतिद्रव्यहोमान्ते देवं पादनाभिशिरस्सु स्पशेत् 1 आल्यहोमे चोत्तरतः सजल- 
कुम्भे संपातान्नयेत् । तेषां मव्राः--न्द्रयेन्दो इतीन्द्र, सखोनेति परथिवीमूर्तेः, 

भ-दक्िणाघमूर' इति भ्राचीनपाठः। २₹--अस्याम्र-"नमसे सुद्रमन्यत इति रुद्रे ततोः इलयधिक 
। 
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अघोरेभ्य इति तप्तेः शवस्य, अम्न आयादहीलमनः, अभिं दूतमिलभिमूर्तैः, नमः शवीय 
च पडुपतये चेति पशुपतेः, यमाय सोममिति यमस्, असि हि वीरिति यजमानमूर्तः, स्तुहि 
रुतं तत्पतेः उग्रस्य, असुन्वन्तं नितः, आकृष्णेन सूर्यमूरतः, यो ररौ अनो इति तपते 

रदस्य, इमं मे वरुणस्य, शं नो देवी जलमूर्तः, नमो मवायेति भवख, आनो नियुद्धि- 
रिति वायोः, वात आ वातु वायुमूर्तः, तमीशानं तदपतेरीसानसख, भाप्यायखति कुवेरख, 
वयै सोमेति सोममूर्ते, तत्पुरुषाय महदादेवसख, अभिखा दानख, आदिलतये- 
लाकाशस्य, नम उग्राय चेति तस्पतेर्भीमसख, ततो देवस पदौ स्परेत् ! एवं द्वितीये 
हुत्वा नाभि, तृतीये मध्यं, चतुर्थे उरः, पञ्चमे शिरः स्पृ परतिपयौयं संपातजलेन देवं 
अभिषि्वेत् । ततः खिषटकृदादिदोमरेषं समाप्याचां शोधयेत् । धिरलिङ्गाचीदो तु नेदानी- 
मभिस्थापनदोमादि कायम् । 

ततो देवं नता,-“खवागतं देवदेवेश विश्वरूप नमोऽस्त ते । श्दधेऽपि तदधिष्ठाने शुद्धि 

कुमः सहस ताम् । इति से्रा्य “उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते" इति सविरुतथाप्य पूरवेमकृते- 
ऽस्युत्तारणे अधुना वा कायम् । “अम्भः सक्तिम्" इति सूक्तममिपददीनं पिला तत्सहितं 
पुनः पठेत् । एवमष्टसदसरमष्टशतमष्टाविंशतिं वा पठन् जं पातयेत् । ततोऽचां द्राद्च- 
वारं मृदा जठेन च रक्षाल्य मच्रवत्पञ्चगव्यं कृत्वा परयः पृथिव्याम्, आवोराजानस् 
इति च सेखाप्य 'आप्यायख, 'दुषिकाव्णः', तेजोसि, (मधुवाता, आय गोः" इति पत्रा- 

भृतैः सेखाप्य रिङ्खं चेत् (नमसते सद्र मन्यवेः इदष्टाभिः संखाप्य पृतेनाभ्यज्योद्रतैनेनो- 
्र्योष्णोदकेन प्रक्षाल्य गन्धं दत्वा संपातोदकेनाभिषिच्य सपल्वैतरभिः कुम्भः अपो- 
दिष्ठा इति तरिभिः आकलठरोषुः इति च प्रयेकं, समुद्रज्येष्ठाः इति चतुर्भिः, “आक- 

लरोषु' इति च मिर्तिः संखाप्योदुम्बरादिषीटेऽ्चायुपवेश्य परितोऽष्टिश्च सजलक्ुम्मान्सं- 
खाप्य तेषु गन्धुपुष्पदूवीः क्षिष्वा आये सपमृदः, द्वितीये पुष्कपर्णमीविकङ्कतादमन्त- 
कत्वचः पह्वाश्च, तृतीयादिषु सधान्यं प्वरतफटपुष्पाणि इशद्वौगोरोचनसम्पातोदक- 
[गन्धफट सर्वौषधीः क्षिष्वा क्रमेण (अपोटिष्ठाः इति तिभिः, हिरण्यवणौः इति 

चतसृभिः, पवमानातुवाकेन चाभिषिच्यिकलुम्भे सरमीपठाशवटसखदिरवित्वाश्वत्थविकङ्कत- 
पृनसाम्ररिरीषोदुम्बराणां पवान् कषायांश्च क्षिप्वा अशवस्थेवः इलयमिषिच्य पञ्चरलो- 

दकेन 'हिरण्यवणीः" इति संलाप्य वाससी दत्वा उपवीतादि दीपान्तं कला "हिरण्यगर्भः 
"य आत्मदा, “यः प्राणतः, यस्मे, धेन वोः, थं करन्दसी, आपो ह यत्» “यश्रिदापो' 

इल पिष्ठदीपान् द्वा । सुवणैशसकया तेजसपात्र्थं मधु घृतं च गृहीता “चित्रे देवानां, 
(तेजोसिः इति मन्राभ्यां ॐ नमो भगवते तुभ्य शिवाय हरये नमः । हिरण्यरेतसे विष्णो 
विश्वरूपाय ते नमः ॥ इति च दक्षिणसव्ये देवनेत्रे मचरावृत्या रिखित् 1 “अघ्नन्ति ला 
इयज्ञनेन मधुना बाऽद्क्त्वा देवख त्वा सवितुः प्रसवे० इन्द्रखेन्दरियेणानम्मिः इदि मष्वा-. 
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ज्यसर्कराभिरद्क्त्वा तेनेवाञ्लनेन पुनरञ्येत् । सिरिन्गे तु खर्णसूच्या गन्धेन । @ नमो 

भगवते रुद्राय हिरण्यरेतसे प्राय परमात्मने विश्वरूपायोमाप्रियाय नमः इयज्नादिनाञ्ञ- 

येत् ! तत आददमक्ष्यादि दरदयेत् । ततः कतौ आचायौय गासृखिगभ्यश्च दक्षिणां दचात् ¦ 

अथाचार्यः प्रत्यचमादौ प्रणवं वदन् पुरुषसूक्तेन स्तुत्वा वंरपात्र पचचवर्णोदनेन देवस्य नीरा- 
जनं कारयिता रुद्राय चतुष्पथादौ दद्यात् । मत्रस्तु-्ध्नमो रुद्राय सर्वमूताधिपतये दीष 

सूलधरायोमादयिताय विशाधिपतये सुद्राय वै नमो नमः रिवमगर्दितं कमास्तु खादा 

इति ॥ अश्वत्थे मूतेभ्यो नम इति । केचिदेतद्रा्रो शिखतिष्ठायामिच्छन्ति । 

अथाचा्यः सर्वतो भद्रे देवानावाहयेत् । मध्ये ब्रह्मणम् । पूतरोदिदिष्ष 
ह्द्रादिलेकपाखान्, ईशनेन्द्राचन्तररेषु वसुन् , दरान्, आदिलान्, अशिनो, विश्वा 
देवाम् , पितृन्, नागान् , स्कन्दवृषो, ब्र्ेशानाचन्तररेषु दक्ष, विष्णु, दुगा, खधाकारः 
तयुरोगान् , समुद्रान् , सरितः, मरूतः, गणाधिपं चेति। मध्ये एव एथिवीं मेरं संखाप्य 

देवं चावाह्य प्रागादि वं, राक्ति, दण्ड, खङ्ग, पारं, अङ्को, गदां, शं तद्वाह्ये गोतम, 
भरद्राज, विश्वामित्रे, कश्यपं, जमदग्निं, वसिष्ठ, अत्रिं, अरुन्धतीं च, तद्वाह्च नवग्रहान् » 

तद्वाह्ये रन्द्र कमारी, नदीं वाराही, चायुण्डा, वेष्णवीं, मादेशरी, वैनायकीमि- 
लेता नामभिरावाह्य संपूञव्य अचीयां देवं तन्मब्रेणावाह्य मण्डलमध्येऽचा 'सुप्रतिष्ठो 
मव' इति निवेश्य संपूष्य बहौ मण्डल्देवतानां नामभिखिखन्येन दशदशाहुतीहत्व 
ुष्पाञ्चठि समर्यं “नमो महत्०' इति देवं नता मण्डलादुकत्तरतः खस्तिके मच्वकं तदुपरि 
स॒य्यां कृता “उतिष्ठः इति देवसुत्थाप्य मङ्गर्घोषेः शय्यायां देवमारोप्य पुरस्षसृक्तोत्र 
नारायणाभ्यां स्तुत्वा देवे न्यासं कुत् । तव्यथा-पुसषात्मने नमः, प्राणात्मने ०, प्कति- 
तत्वाय ०, बुद्धितस्वीय०, अहंकारत्वाय ०, मनस्त्वाय० इतिं स्वौद्धे । प्रकृतितच्वाय० 
युद्धित्लाय° हृदि । शब्दत्वाय ° शिरसि । स्पर्चैत्वाय० त्चि । रूपतत्वाय ° हृदि । 
एवे दयेव रसगन्धश्रोत्रतलक्चक्ुर्बिह्याघ्राणवाक्पाणिपादपायूपसखणएथिव्यप्तेजोवाय्वाकार॒स- 
स्वरजस्तमोदेहत्वामि विन्यसेत् । ततः पुरुषसृक्तखाचमग््रयं करयोः, तदुत्तरं जान्वोः, 
तदुसतरं कव्योः, "ते यज्ञम्" इति तिलो नामिहकष्ठेु । “तस्मादश्वा इति दवं बाहो 
रद्यणोऽस्यः इति दवै नासयोः, "नाभ्या इति दयमश्ष्णः, अन्यां रिरसि । केचित्तत्व- 

भ्या आहः । पुरषप्रक्रतिमहदर्कारततत्वानि, शब्दस्यदरूपरसगन्धतन्मात्राणि 
आकारवायुतेचोऽप्ृथिवीश्रोत्तलक्वकषूस्सनात्राणवाकूपाणिपादफयुषस्थमनस्तत्वानीति । के 

धरणिङ्गष्दावेगेच्छन्ति । ततः सुखाय मव" इति शय्यायां देवे खापयित्वा 
लकाग्वयोरम्तशषके न॒ गन्तव्यमिति प्रेष दत्वा सिष्ठकृदादिदोमशेषं समाप्य मण्डल- 

शयेन चरूषा या बसीन्दकत् † नीवारच्ेषेण दिग्बजिमू । नेदं 
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स्थिरलिङ्ाचोदयौ त्वयं विदोषः ! अग्रिापनहोमव्ज्यं सर्वं पूर्ववत्कृत्वा इदानी- 
ममिखापनं करता पूर्वोक्तदोमं ङुर्यात् । ना नेवारश्चरः । विष्णुशवेूर्वाक्तदोभं कला 
पुरषसूक्तेन प्रत्यृचमाभ्यं हुत्वा दं विष्णुः" इति पादौ स्णष्च, पुनस्ता एव हुत्वा विष्णो- 
ठंकस्' इति नाभिं स्पृष्य, पुनस्ता एव हुता, “अतो देवाः इति दिर स्प्ष्य, पुनस्ता एव 
टुत्वा पुरषसक्तन स्वाङ्गं स्परत् । स्थिरलिद्धं चदयिखापनादि पूर्वोक्तसमिदाञ्यतिला- 
टुतीदुता या त इपुः" इयनुवाकान्तन रापः “सदन्नाणिः इयनुवाकाभ्यां च प्रत्युचमाज्यं 
हुत्वा स्वो वै सद्र इति मूं स्पृशेत् । पुनस्ता एव हला 'कदुद्राय' इति मध्यम् , 
पुनस्ता एव हत्वा नमो दिरण्यवाहव' इलग्रम्, पुनस्ता एव हतवा सर्वरुद्रेण सर्वाज्ं 
स्पृशेत् । ततो शवामन्त' इति पूर्णाहुतिं जुहुयान्न वा । एवमधिवासनं कृता परेद्युः स्यो 
वा पीरिकां खापयिता मदीमृपु" इलावाद्य, “अदितिर्याः' इति स्तुता द्टीं नमः इति 
संपूज्य तनैव पूर्णाहुतिं हुत्वा, “उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते इति देवसु्थाप्य रुष्पाञ्ङि दत्वा, 
पुरुषसूक्तेन स्तुता “उदुयम्' इत्युत्थाप्य (कनिकदत्” इति सूक्तेन विष्णुं सबोजातम्' 
इति प्वालुवाकेरिङ्ग गरं प्रवेश्य पीटिकायां इन्द्रदिनामभिरष्टर्ानि श्षिष्वा सप्तधान्यरूप्य- 
वृषमनःरिखाः क्षिप्वा पायसेन संङिप्य प्रणवेनाद्गन्यासं कृत्वा युव्णराखाकामन्तस्िं 
कुत्वा सुखम “ॐ प्रतितिष्ठ परमेश्वरः इव्युक्तवा “अतो देवाः इति विष्णु र््रेण च लिङ्गं 
खापयेत् । ततः प्राणप्रतिष्ठा ।! ~ 

चलचौदोौ त्वधिवासनान्ते परेद्युः “उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते इति देवसुत्थाप्य पुरुषसक्तो- 
तरनारायणाभ्यां स्तुत्वा धृते व्रीहिचरं कृत्वा तदवतामत्रेण दसाहुतीहुत्वा नामभिचचहुयात् । 
अग्नये खाहा, सोम्य खाहा, धन्वन्तरये खाहा, ऊहे खाहा, अनुमले खाहा, प्रजापतये 
खाहा, परमेष्ठिने खादहा, ब्ह्यणे खाहा, अये साहा, सोमाय खादहा, अस्येऽन्नादाय 
खाहा, अमरयेऽन्नपतये खाहा, प्रजापतये खाहा; विश्वेभ्यो देवेभ्यः खाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यः 
खहा, मूर्यैवःखः खाहा, अभये खिषटकृते इति । ततः “सप्र ते अमे, “ुनस्ताः इ्याभ्यां 
पर्माहुतिः । ततः आचार्यो “या ओषधीः इति पुष्पफठसर्वोषधीः समप्यं॑सेपातोद्व 
ताम्रपात्रे आदाय देवमत्रेण शतवारमभिमशच्य तेनैवाभिषिथेत् । ततः उत्िष्ठः इति देवसु- 
स्थाप्य वविश्वत्क्षुःः इद्युपस्थाय देवं ध्याता जपेत् । ऋद्यणे नमः ! एवं विष्णवे° 
रुद्राय ° इन्द्रादीनष्टो वसुभ्यो रुद्रेभ्य अदियेम्योऽशिभ्यां मरुब्यः कुबेराय गङ्गादिमहा- 
नदीभ्योऽसीषोमाभ्यामिन्द्राभिभ्यां बावाप्रथिवीम्यां धन्वन्तरये सर्वेशाय विश्वेभ्यो देवेभ्यो 
ब्रह्मणे नमं इति । ततः संपातोदकेन यजम्ननमभिष्च्य देवं ध्याता अश्रतितिष्ठ पए्र- 
मेश्वर' इतिं पुष्पाञ्जरि निवेद्य सचिदानन्दं ऋह्ैव भक्तानुग्रहाय गृदीतविग्रहं करचरणाब- 
वेयविनं राङ्खचक्रष्यायुषवन्तं निजवाह नादयुपेतं निजहृत्कमलेऽवसखितं सकैलोकसाक्षिणमर्थी, 
यासे परमेष्ठयसि “परमां रियं गमय' इति मत्रेण पुष्पाज्ञावागतं विभाव्याऽचौगुं विन्य 
प्राणप्रतिष्ठां कुयात् । 

३२ नि० सिंर 
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यथा-अख श्रीप्राणप्रतिष्ठामच्रस् ब्हविष्णुरद्रा ऋषयः, अछ्यजुःसामानि छन्दांसि, 
क्रियामयवपुःप्राणाख्या देवता । ओं बीजम्, कों शक्तिः । प्राणप्रतिष्ठायां विनि- 
योगः । ततः ऋष्यादीन् मेण रिरोमुखहृदयगुद्यपादेषु विन्यय । अकं खंगेषेङंघं 

क ¢ ॐ  #  # नैः 

रसगन्धातने ई रिप्से खाद । ॐ टे ठडंटं णं उं शरोत्रलक्चक्षर्बिहाघ्राणात्ने ऊं 
रिखये वषट् । ञ्तेथंदं घं न एं वाक्पाणिपादपायूपस्थात्मने ए कवचाय हम् । ॐ पं 
फ़ वं ममं ओं व्चनादानविहरणोत्सर्णनन्दातने ओं नेत्रत्रयाय वौषट् । यं र्ठंवं 
शंषेसंदहंठंष्षं ञं मनोबुद्धर्हकारचित्तात्मने अः अस्य फट् । एवं आत्मनि देवे च् 

[> + € ८... ्रतिषठन्त ज 

तिष्ठन्त॒ खादेति । ततोऽर्चाहवङ्कष्ट दत्वा जपेत् । “अये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अथे प्राणाः 
क्षरन्तु च । अय्यै देवत्वमचीये मामेति च कचन ।!' इति । ततः प्रणवेन संरुध्य सजीवं 
ध्याता श्ुवा चोः" इति तृचं जघ्वा कर्णे गायत्रीं देवमच्रं च ज्वा पुरुषसूक्तेनोपथा- 
य पादनाभिरिरःसु सष्ठ ददैवेधि' इति त्रिपत् । ततः कती- खातं देवदेवेर मद्धा- 
ग्या्मिहागतः । प्रान्नतं तमदघ्र मां बाठवत्पसिाठ्य ॥ धमीथैकामसिद्थं धिरो 
भव शुभाय नः । सान्निध्यं तु सदा देव॒ खाचोयां परिकल्पय ॥ यावचन्द्रावनीसूयोसि- 
छन्यप्रतिधातिनः । ताव्लयात्र देवेश खेयं भक्तायुकम्पया ॥ भगवन् देवदेवे त्वं पिता 
सैदेहिनाम् । येन रूपेण भगरवस्छया व्याप चराचरम् ॥ तेन सूपेण देवेश खाचीयां 
सन्निधौ भव ॥ इति नमेत् । एतदन्तं सवैदेवानां समानम् 1! देवमच्रश्च मूलमत्रो 
वैदिको वा रायः । 

अथाचार्यः कती वा टिङ्गमचां वा ॐ भूः पुरुषमावाहयामि, ॐ भुवः पुरुषमावाह- 
यामि, ॐ सुवः पुरषमावाहयामि, ॐ मरयुवःसुवः युरूषमावाहयामीलयावाद्य प्रणवेना- 
सने दत्वा तेनैव दुवाद्यामाकविष्णुकान्तापद्ममिश्रं पायम्, मा आपः रिवतमाः पूताः 
पूततमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अगरृतरसाः पा्यास्ता छषतां प्रतिग्रद्यतां भतिग्र्णातु भग- 
वान् मदाविष्णुविष्णवे नमः इति पाचम्, “भगवान् महादेवो रुद्राय नमः इति रिङ्ञ, 
एवं देवतान्तरेषूहयम् । शमा आपः आचमनीयस्ता छषताम्ः हलाचमनीयम् । अर्य 
इलयर््यम् । ततो वेदमतरैः सं्लप्य दं विष्णुः? इति विष्णौ, “नमो अस्तु नीटग्रीवाय' 
इति लिङ्गे अतिसरं विस्लख व्च यज्ञोपवीतं च दत्वा, श्रमे गन्धाः शुभा दिव्याः सर्व- 1 

१-- इति एरारुवङ्गकङ्कोरुकपूरमिश्रमाचमनीयम् , मापः कीरङ़श्नेश्वाक्षतेयैवतण्डुकेः यवैः सिद्धा 
रेन अर्या इतयर्वमर् ।› इति पाठः क्चिव् । 
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गन्धरटेकरताः । पूता ब्रह्मपवित्रेण पूताः सूर्य्य ररिमभिः ॥' पूता इत्यादि पूर्वत् । इति 
गन्धम्; शमं माल्याः ञुभा दिव्याः स्वमाव्यरल्करताः । परता ` इदयादि माल्यम्, शमे 
पुष्पाः शुमा! इलयादि पुष्यम् , "वनस्यनिगोद्धतो गन्धाव्यो धूप उत्तमः । आघ्रेयः सर्वदेवानां 
धूपोऽयं प्रतिग्रह्यताम् ॥' परतिगृह्णान्वियादि धूपम् , “ज्योतिः युकं च तयश्च दवानां सतते 
प्रियः । प्रज्यातिः स्वसूतानां दीपोऽयं प्रतिगरयनाम् ।|' इति दीपं दा. विष्णौ मेकरषूणवासु 
दवप्रचुप्ानिरुद्धपुरुषोत्तमाोक्षजनृसिंाच्युतजनादनायन्द्रदरिरकृष्णिदादशनाममिः कशवा- 
दिदरादशनाममिव्ं पुष्पाणि सम्य तख तर्पणं कृता; पायसगुडोदनचित्रोदुनानि “पं 
त् विततम् इति निव्य, संकर्पणादिपूवोक्तनाममिद्रादा कृमगाहुती्हुत्वा तनैव शार्डणि° 
भरिये° सरखल° न ० इनि हृत्वा, व्विष्णोतु कं वीर्याणि, “तदस्य प्रियमभिपाथोः, 
ग्रतदविष्ुस्तवते वीर्यणः, भरो मात्रया तन्वा वरधानः”, "विचक्रम एथिवीमष एतां, शति्दवः 
पूृथिवीमष एतां' ईति जुहुयात् । पुनः द्वादञ्लनाममिखहुयात् । 

ठिङ्गे त॒ दीपान्तं कृता । भवाय देवाय ° शवीय० इदानाय ० पृञुपतये° श्द्राय° 
उग्राय० भीमाय महतेदेवाय नम॒ इति पुष्पाणि दस्रा तख तर्पणं कृत्वा । "वितं तः 
इति पायसं गुडोदनं च निवे पूर्वोक्तनामभिः कृसरं हुत्वा । “भवख देवसख पत्ये खाहा' 
इयायष्टाभिरोडोदनं हुत्वा, भवस्य देवसख सुताय खादाः इाचदृर्दरिदनं हतवा, 
(्येवकं यजामहे, मानो महान्तमुत मानो ०, "मानस्तोके तनय ० “आरात्ते गोध्- 
मुत पूरुषे” "विकिरिद विरहित ०, “सहस्राणि सहस्रयोः इति द्वदश, एतेहुतवा 
"शिवाय रोकराय सहमानाय शितिकण्डाय कपर्दिने तामाय अरुणाय अपगुरमाणाय दिर 
ण्यवाहवे ससिजराय वमभ्टु्ाय दिरण्यायः इति च जुहुयात् । ततः खिष्टकृदादिदम- 
शेष समाप्य, पूर्ोक्तसर्वहविभिर्विष्णवे लिङ्गाय वा वरि दचात् । मच्रस्तु-त्वामक- 
मां पुस्पं पुरातने नारायणं ॒विश्वसृजं यजामहे । तमव यज्ञो विहितो विधेयस्त्रमास- 
नात्मन् प्रतिगृह्णीष्व हव्यम् ॥' इति । लिङ्गे तु नारायणपदं स्रं रिवमिति वदेत् । ततोऽ- 
श्स्थपण् “भूरैवःखरोम्' इति इुतरोषं निधाय प्रदक्षिणीकृ "विश्वसे सुभुज आत्मने 
परमासने नमः इति नत्वा आचायीय शतं तदं तदर्थ द्वादश तिस्र एकां वा गां द्वा 
ऋत्विग्म्योऽपि दक्षिणां दरा शतं दवाद्द् वा ्राह्णान् भोजयेदिति संक्षेपः । प्रासादम्र 
नूतने तु मात्ोक्तजखरयुपरतिष्ठाविधिमेव इयात् । गोरु्तारणपात्री्क्षेपादि तु न भवति 
दाररोपात् । वारणदोमस्थाने वास्तुहोमः । अन्यत्तदरदेव ॥ 

इति भटडकमलाकरङूतो लिङ्गाचौप्रतिष्ठाविधिः ॥ 
अथ पुनःपरतिष्टा । तामधिक्रल हयद्ीषेपश्चरा्-चाण्डालमदसंस्पशदूषिता 
१-- “इति द्वादद्यनामभिश्चासुष्म स्वाहेति जह्याद्” इति पाठः । रे- अत्र “सह साणि सहस्रश इति 

वाद्य इति द्वादशत्वं भरचकितरद्राध्यायेन यद्यपि विसंवादितं भ्रतीयते तथापि ध्राचीनतरस्दाध्याया- 
दु्दागतेन मदनमदापीवश्नन्थगतेन चाधस्तनीयग्रंयेन सूर्तं े यम् ; तच्वेतदद्रयं “ये तीधौनि० तेषाश् 
सहस्र ० ॥ ९ ॥ एतद्य वर्बर्ति- 

श्ये वनान्युपसपति तेभ्यो वृषटख्दायते ॥ तेष ५ ॥ १० ॥ 
ये श्राम्याशुपसरपति तेभ्यो ब्ुटिमुपासते ॥ तेषा < ॥ ५१ ॥* इति । 
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वहधिनाथवा । अयुण्यजनसेस्पषट विप्रक्षतजदुषिता । संस्कार्येति शेषः । पदाथोददी 
ब्राह्य-“सण्डिते स्पफुष्ति दग्धे अष्ट मानविवजिते । यागहीने पञ्चुस्पष्टे पतिते दुष्टभूमिषर ॥ 
अन्यमत्रार्चिते चैव पतितस्पर्शदषित । दराखेतेषु नो चह्कुः सन्निधानं दिवौकसः ।! यागः 
पूजा । पडुः=गदेभादिः । पश्चरात्र- “खण्डिता स्फुटिता दग्धा यस्मादची मयावहा । त- 
स्मात्समुद्धरेतां त॒ पूर्वोक्तविधिना चरः ॥ अचौमङ्गादाबुपवासः कार्यः, "न राज्ञो 
वि्वेऽश्चीयाससुराचाविष्ठवे तथा ॥ इति विष्णुधर्मोक्तिः । सिद्धान्तरोखरे-“्चौर- 
चण्डाख्पतितश्वोदक्यास्प्रीने सति । शवादयुपहतो चेव प्रतिष्ठां पुनराचरेत् ॥' पञ्चरात्र 
अङ्गादङ्गादिसंधाने प्रतिष्ठां पुनराचरेत् । जखधिवासविहितनेत्रोन्मीरनवर्जिताम् ॥' शुद्धि- 
विवेके विष्णुः-्रव्यवत्कृतशोचानां देवताचीनां मूयः प्रतिष्ठापनेन शुद्धिः" इति । अचः 
प्रतिमाः । तद्रव्यसख तामरादेरुक्तयोच कृत्वा पुनश्रतिष्ठं ऊुर्यादियथेः । स्म्रल्यर्थ- 
सारेऽप्येवम् । 

तद्विधिकीधायनसुते-पूर्वप्रतिष्ितयावुद्धिपूषमेकराघरं दिरात्रमेकमासं हिमासं वार्च॑- 
धुनःप्रतिष्ठ- नादिविच्छेदे श्ररजखलाद्ुपस्परने पू्वेक्ते काटे पुण्याहं वाचयित्वा युग्मा- 
विधिः! न्त्राह्मणान्भोजयित्वा निशायां जलाधिवासं कृत्वा शोमूते कटपूर्ेन प्चवग- 

ध्येन त॑त्तन्मत्रैः क्षापयिलाऽन्यं कटं शयुद्धोदकेनापू्य तस्मिज्नवरलानि प्रक्षिप्य तं कट्दो 
तत्तदरायत्याष्टसहस्रमष्टशतमष्टाविंरातिवारं वाभिमन्य तेनोदकेन देवं स्लापयेत्ततः शुद्धोदकेन 
सापयेदष्टसदसरमष्टरतमष्टाविंशतिं वा पुर्षसूक्तेन मूठमत्रेए़ च । ततः पुष्पाणि द्वा यथा- 
संमवमर्चयित्वा गडोदनं निवेदयेत् इति । बुद्धिपूं त॒॒विच्छेदे पूर्वोक्तां प्रतिष्ठां पुनः 
कुर्यात्, पूर्वोक्तविष्णुवचनात् । इदं मलमासशुकरास्तादावपि कार्यमिति मदनरले 
हेमाद्रौ च ! देवाचोपासादभेदने तु शल्पाणौ कादयपः-'वापीकूपारामसेत्- 
समातडागवप्रदेवतायतनमभेदने प्रायशित्तं चतस्र आज्याहुतीसैहुयात् । इदं विष्णुः, “मान- 
स्तोके, "विष्णोः कर्माणिः, "पादोऽस्य इति, यां देवतामुत्सादयति तथे देवताये बाद्णा- 
न्भोजयेत्" इति राङ्कलिखितौ-श्रतिमारामकूपसंकमध्वजसेतुनिपातमद्धषु तत्ससुत्थानं 
्रतिसंस्कारोऽषटशते च निपातितानाम्ः इति । समुत्थानं प्रतिक्रिया । प्रतिसंस्कारः=यनः- 
प्रतिष्ठा । अष्टातं पणा दण्डश्ेयथेः ॥ 

अथ जीर्णोद्धारः । स च लिङ्गादौ दग्धे भग्ने चस्ति वा काथः । अयं चानादिसिद्ध- 
प्रतिष्ठितलिङ्गादौ भब्गादिदुष्ेऽपि न कायैः । तत्र तु महाभिषेकं कुर्यादिति चिविक्रमः । 
करतामुकदेवस जीगेद्धारं कखि्यि इत्युक्ता पुण्याहं वाचयित्वा नान्दीश्राद्धान्तं कृत्वा 
आचा्यमृतिजश्च वृत्वा पीठे मण्डर्देवता आवाह्य, लिङ्गे व्यापकेश्वर हृदयाय नमः । 

१--^तन्र--“अभिद्र्धे तु दम्भोिपतने देवमन्द्रि । पुनप्रतिष्ठा कवैग्या आर्ते च निसनेऽपि वा ॥ 
संप्रोक्षणविधान्त्व ऊुयोदेवमतन्द्रिवः । स्थानसंचर्ने वापि शवसूतक्छिसंस्प्ञे ॥ चडारुपुर्सोदक्या- 
पतिताद्यभिमश्ने ! एवमाघयेषु जातेषु तदा संभोश्षयेद् गुरः ॥ संमोक्षणविधाने तु न कारनियमस्तथा । 
भभ वाचयित्वा च आदछणस्पनच्रास्येत्, इलादीनि वचनानि दश्ध्यानि 1 २--+जराधिवासरहिताः 
इति पाटः । 
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ॐ भ्यापकेशवर शिरसे खादेयेवं षडङ्गं कृता देवतान्तरे मूलमत्रेण षडङ्गं करत्वा अचयन् । 
अघोरमत्रं अष्टोत्तरशतं अस्वाऽमनं प्रलि्ठाप्याघोरेण प्रतसपयेः सदस हृत्वा इन्द्रादिभ्यो 
नाम्ना चरि दत्वा जीणेदेवं प्रणवेन संपूज्य साज्यतिछरत्रहमादिमण्डल्दवतानां होमं पवत्ति 
कत्वा दवं प्राथयेत् । “जीणममरमिदं दव ॒सर्वदोषवहं नृणाम् । अस्याद्धार करने शान्तिः 
साखरेऽस्मिन्कथिता त्या ॥ वजीर्णेद्धारविधानं च तृपराषहितावहम् । तदधिष्ठिनतां देव 
प्रहरामि तवाज्ञया ॥" इति । ततः श्चीराज्यमधघुदवाभिः ममिद्धि्ाष्टत्तरसदमरं अष्टोत्तर 
रातं ॑वा देवमत्रेण हुत्वाऽङ्गानां दशंेन टिङ्कचास्नाथं सदस शं वा पायमन हूत्वा 
ठिङ्गं ्राथयेत् । “बिद्गरूपं समागय यनेदं समधिष्ठितम् । यायास्लं संमितं श्थानं संय- 
ज्येव शिवाज्ञया ॥ अत्र खाने च या विया सरवविचश्वयुता 1 शिवन सह संतिषठः 
इति मचरितजलेनाभिषिच्य विसर्जयेत् । ततोऽखमत्रितन खनित्रेण खाता टिद्खमादाय 
नद्यादौ वामदेवेन टि, प्रणवेन मूर्ति क्षिपेत् । दारे तु मधुनाऽभ्यज्यायोरेण दहन् । 
हेमरलादिमयं तु दग्धं चरितं वा पुनस्तत्रैव स्थापयेत् ! ततः शान्दं अघोरेण तिठः सहसरं 
हुत्वा प्राथेयेत् । “भगवन्भूतभव्येश लोकनाथ जगतपते । जीर्णरिङ्गसमुद्धारः कृतस्तवाज्चया 
मया ॥ अभिना दारुजं दग्धं क्षिं शैखदिकं जठे \ प्रायधित्ताय देवश्च अघोराख्चण तर्पि- 
तम् ॥ ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि यथोक्तं न कृतं यदि । तत्सव पणमवास्तु तसरसादान्महे- 
शवर ॥' ततो यजमानः प्रार्थयेत् । गोविग्रशिल्पिभूतानामाचायस्य च यज्वनः । शान्तर्भ- 
वतु देवेश अच्छिद्रं जायतामिदम् ॥ सूर्तौ तु विदोषः-^त्स्रसादेन निर्विधं दें 
निमाययलसौ । वासं छर सुरभेष्ठ तावत्वं चाल्पके गे ॥ वसन्छरं सदिवेह मूर्ति वे 
तव पूरवैवत् ॥ यावत्कारयते भक्तः कुर तस्य॒ च वाञ्छितम् ॥' इति । ततो नवां मूर्ति 
रिष्खं वा कृत्वोक्तविधिना यापयेत् । मूढं त्वथिपुराणे स्पष्टम् । 

इति जीणाद्धारः ॥ 

अथं तुलसीग्रहणम् । देवयाज्ञिककते स्खतिसारे-षिषृतो च व्यतीपाते भोमभा- 
गवभानुषु । पर्वद्रये च संकान्तौ दादश्यां सूतकदये ॥ तुरुसीं ये विचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति 
हेरः शिरः ॥ विष्णुधर्मोत्तरे-^रविवारं विना दर्वा तुख्ीं द्यादश्ीं विना । जीवितखा- 

विनाशाय प्रविचिन्वीत धर्मवित् ॥ तथा-संक्रान्तावरवेषक्षान्ते द्रादस्यां निरि सन्ध्ययोः 1 
यैश्छिन्नं तुरसीपत्रं तैरिन्नं हरिमिसकम् ॥ पाद्य -द्रादस्यां तुरुसीपत्रं धात्रीपत्रं च 
कार्तिके । लुनाति स नये गच्छेननिरयानतिगर्हितान् ॥" रद्रयामले-द्रादश्यां च दिवा 

खापस्तुरुसखवचयस्तथा । विष्णोश्वैव दिवा रान वर्जनीयं सदा बुधैः ॥' विष्णुधर्मे-“न 
चिन्याचटसीं विप्रो इादश्यां वैष्णवः कचित् । देवार्थं तुरसीच्छेदो होमार्थे समिधां तथ ॥ 

इ्दु्षये न दुष्येत पार्थ तु तृणख च ॥ म्रहणमन्रस्तु पाद्य-तुखुखम्रतजन्मापि 
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सदा त्वं केदावपिये । केरावाथ विचिन्वामि वरदा भव शोभने ।}' इति । पारिजाते 
दक्षः-'समिदयुष्यक्र्ादीनां द्वितीयः रहर मतः ॥ 

अथ पुष्पादेः पर्युषितत्वम् । मार्भवाचने भविष्ये-श्रहरं तिष्ठते जाती 
करवीरमहर्निखम् । तुर्यां विल्वपत्रषु सर्वेषं जटजेघु च ॥ न पर्युषितदोषोऽस्ि माटकार- 
गृहेऽपि च ॥' बृहन्नारदीये-“व्ज्यं पर्युषितं पुष्यं व्यं पर्युषितं जरम् । न वर्ज्यं तुरसी- 
पत्रं न वर्ज्यं जाहवीजलम् ।' तत्रैव पाद्चे-^तुरसी पथषिता नैव विव्वं तु तिदिनावधि ! 
पद्यं पचचदिनात्याज्यं शेषं पयुषितं विदुः ॥° स्कान्दे-पालाशं दिनमेकं तु पङ्कजं च दिन- 
त्रयम् । प्वाहं बिल्वपत्रं च दशाहं तठ्सीदलम् ॥' पदाथोददद बोपदेवस्न्यथाह- 
“बिल्वापामागजातीतुखसिदामिशताकेतकीभङ्कद्वौमन्दाम्भोजाहिदभां गुनितिरतसद्यकदहवार- 
मह्यः ! चम्पाश्वारातिक्म्भीदमनमस्वका बित्वतोऽदानि शस्ताशिश्च ३०श्ये३काश१ 
यं क&्रीक््यो ११ दधिथ्निधिर९्व्सु८< मभू १मूशयमार२भूय एवम् ।' अस्याथः- 
शता-~शतावरी । मन्दः=मन्दारः । अहिः=नागकेररः । मुनिभ=अगस्यः । अशारातिः=करवीरः । 
कुम्भी पाटटेति कैदेवनिषण्डुः 1 अरयः=षय् । ईशाः=एकादश । उदधयः=चत्वारः । निधयो 
नव । वसवः=अष्टौ । मू-एकः । यमौन्दौ । वित्वमारभ्याऽदिपर्यन्तं गणयित्वा द्भमारभ्य 
पुनश्िशदादि गणयेदिलथः । एतदिनोत्तरं प्यषितानीयरथः । टोडरानन्दे स्कान्दे दमन- 
मुपक्रम्य- तस्य माला भगवतः परमप्रीतिकारिणी । शुष्का पयुषिता वापि न दुष्टा भवति 
कचित् ॥° तिधितस्वे मात्स्ये-“बित्वपत्रं च माध्यं च तमाखमरुकीदटे । कारं 
तुख्सी चैव पद्यं च सुनिपुष्पकम् ॥ एतत्प्युषितं न॒ साक्कुलाश्च कठिकासथा । 
स्छृतिसारावल्याम्-"जरुजानां च सर्वेषां पत्राणामहतस्य च । कुरापुष्पस्य रजतसुवर्ण- 
कृतयोरपि ॥ न पयषितदोषोऽसि तीथंतोयख चैव हि । सुङुटेनार्चयेदयवं पङ्कजे- 
जठनेर्विना ॥° | 

अथ रिवनिमाल्यनिर्णयः । सिद्धान्तरोखरे-“धराहिरण्यमोरततामरौप्या- 
शुकादिकान् । विहाय शेषं॑निमौल्यं चण्डेशाय गिवेद्यत् ॥ अन्यदन्नादि पानीयं ताम्बूरं 
गन्धपुष्पकम् । दद्याचण्डाय निमीत्यं रिवसुक्तं तु सर्वशः ॥ आचार्यरिवचण्डानामाज्ञाभङ्क 
तु रक्षकम् । धनख भक्षणे तेषां पादोनं टक्षमीसिम् ॥ निर्माल्य मक्िते रक्षपादतः 
युद्धिरीसिा । दानं च भक्षणसमं तदर्धं तदपेक्षे ॥ अकामाद्धक्षणे यद्रा निर्माल्यस्य 
जपेत्सुधीः 1 बरह्पश्चकसाहसं धर्मेण सहितं ततः । कामतो भक्षणे दीक्षा प्रायथित्तं न 
चान्यतः । निमौत्यरद्वनेऽषोरं प्रजपेदयुतं ततः ॥ स्पशश्च रङ्गनसमो विक्रयो भक्षणेन 
च | स्षलयर्थसारेऽपि-शेवसोरनिमाल्यनैवेयभक्षणे चान्द्रम्, अभ्यासे हिगुणम् , मला- 
भ्यास भतपनम् । अन्यनिमास्येऽप्यनापयेवम्' इति । इदं च ज्योतिर्िङ्गायतिरक्तिविषयम् । 
तया च युरुषार्थप्रयोधे भविष्ये-ज्योतिर्टिङ्गं विना सिङ्ग यः पूजयति सत्तमः । 
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तख नेवेबनिर्मास्यभक्षणात्तपक्रच्छरकम् ॥ शारगरामोद्धवे लिङ्गे वाणरिङ्घे स्वयंभुवि । स- 
लिङ्गे तथापं च सुरसिद्धतिषिति ॥ हृदये चन्द्रकान्ते च खणरोप्यादिनिरमिते ॥ शिवदी- 
षवता भक्तेनेदं भक्षयमितीयते ॥' नथा-वाणलिङ्ग खयंभूत चन्द्रकाने हृदि धिते । 
चान्द्रायणसमं जेयं शमोरनवेवभक्षणस् ॥ लिङ्गे खयं वागे रत्रजे रमनिर्मिते । सिद्धपरति- 
ष्टिति चव न चण्डाधिकरृतिभवेत् ॥ यत्र चण्डाधिकारोऽम्ति तद्धोक्तव्यं न मान्वेः । चण्डाधि- 
कारो नो यत्र मोक्तव्यं तत्र भक्तितः ॥ चविक्रम्याम्-' वाणलिङ्गे च ठोदे च सिद्ध- 
लिङ्गं स्वयसुवि । प्रतिमासु च सर्वासु न ॒चण्डोऽधिक्रतो भवेत् ॥' अत्र श्रहमहापि श॒चि- 
भूत्वा निमौव्यं यस्तु धारयेत् । तस्य पापं महच्छीघ् नाशयिष्ये महावते ॥" इति स्कान्दा- 
दशुचिना न अर्यं शिवनिमीस्यं, किंतु कलावति स्मानाः । अनुपनीतेन न गद्यमिति 
आीदत्ताः । रिवदीक्षादीनेनं ग्राह्यमिति हेवा; ! तिथिनच्वे हेमाद्रौ परिरि्े- 
“अग्राह्यं रिवनैवेचं पत्रे पुष्पं फठं जठम् । शाटग्रामरिटासङ्लत्सवं याति पवि- 
तरताम् ॥' प्श्वायतनपूजायां तत्रेण च निवेदितमियर्थः ॥ दिवपुराणे-ये वीरभद्र 
शपिताः शिवभक्तिपराद्युखाः । रेभोरन्यत्र देवेषु ये भक्ता ये न दीक्षिताः ॥ तेषामनर्हमी- 
शख तस्मसादचतुष्टयम् ॥ कारीखण्ड-जरस्य धारणं मूर्धि विशेशस्लानजन्मनः । 
एष जाटन्धरो बन्धः समस्तयुरवछमः ॥' तथा~स्ापयिला विधानेन यो ठिद्धसपनो- 
दकम् । त्रिः पिवेत्िविधं पापं तयेह विनश्यति ॥ लिङ्गसखषपनवार्भियैः कुयान्ृध्यैभिषे- 
चनम् । गङ्गाख्लानफठं तस्य जायतेऽत्र ॒विपाप्मनः ॥ इदं पूर्ववाक्यवशाद्विशेश्वर- 
विषयमिति केचित् । कारीखपुराणग्रसिद्धसवेटिङ्गविषयं, कादीखण्डे रलेभ्वरा- 
ख्याने तथैव दशेनादिन्ये ॥ 

अथ करषिः । राजमार्तण्डः-“ऋशक्षेषूत्तरोष्णवेष्णवमपामूखनुराधाथिनीप्राजा- 
पयकरद्वदैवतसुसप्राखेयपादेषु च । निदेपि्वषभेदरेश् सुमनोमाटामिरभ्यचतेरदचवा क्षेत- 

पतेषैठि हरुध्रः क्ष्रं ततः कषेयेत् ॥ प्राजेशश्रवणोत्तरादितिमधामातैण्डतिष्याभरिनी 
पौष्णालुष्णमरीचयः शतभिषक् खाती विशाखा तथा । जीवर्वन्दुसितेन्दुनन्दनदिने स्मे च 
सोम्योदये सस्यानां वपने तथैव स्वने शस्तास्तथा रोपणे ॥' चण्डेश्वरः-हस्तचित्रादि- 
तिखातीयलयां श्रवणत्रये । धिरख्मे गुरोवीरे बीजं धार्य ज्ञशुक्रयोः ।॥' “अ्वनदाय स्वै- 

लोकहिताय देहि मे धान्यं खाहाः । टठेखयितवा इमं मत्रं धान्यागारे निधापयेत् । सख- 
बृद्धि परां कुर्यासूजितां प्रतिपूजयेत् ॥ 'दक्षिणदि्युखगमनं गमनमभिनवासु नारी । 
व्ययमपि सस्यधनानां न बुधा बुधवासरे कुथः ॥ शनिवारे च नो कार्यो धनधान्य 
व्ययो बुधैः ॥' 

अथ वखम् । आीपतिः-'रोदिणीषु करपच्चकेऽशिमे च्युत्तरासु च पुनवंसुदरये । 
रेवतीषु वुदेवते च मे नव्यव्परिधानमिष्यते ॥ जीणं रौ सततमम्बुभिर्रमिन्दौ 
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भौमे शचं बुधदिने त॒ भवेद्धनाय । ज्ञानाय मत्रिणि भृगो प्रियसंगमाय मन्दे मलय च 
नवाम्बरधारमं खात् ॥ रोदिणीयुर्पुनर्वसत्तर या विमतिं नववस्नमूषणे । सा न योषिदवट- 
म्बते पतिं स्लानमाचरति वारुणेऽपि या ॥ 

अथाटंकारवलखयादि ॥ दैवज्ञवह्टुभः-नासलयपूषवसुभिः करपच्वकेन मारतण्ड- 
भौमगुरदानवमत्रिवारे । युक्तासुवणमणिविदमरङ्खदन्तरक्ताम्बराणि विधृतानि भवन्ति सिद्धं ॥' 
ज्योतिर्मिवन्धे-्स्तानुराधम्रगपूषधनिष्ठयुक्तचित्रोत्तरासु च पुनवैसुरोदिणीषु । स्मे 
स्थरे रविरतेन्दुजजीववरे हेमादिधारणविधिः कथितो नराणाम् ॥ तन्नैव श्रीपतिः- 
“पोष्णाधिनीवसुकरादिषु पञ्चमेषु कोसुम्महेममणिविट्रमकाचरङ्धाः ¦ नाया धृताः सुतसुखाथे- 
करा मवन्ति जाहयोत्तरादितिगुरुष्वयुखाय भर्तः ॥ तच्रैव-शरङ्खादिवररलानि पुष्यादित्यु- 
तरासु च । रोहिण्यां नैव गृह्णीत भतुर्जीवितकाह्किणी ॥ 

अथ सूचीकर्म । ¶वासवादितिभवाषटमेवचन्द्रथिनीषव च । सूचीकमे तवुत्राणमे- 
भिशश्ैः प्रशस्यते ॥ 

अथ रय्या । शदस्तादितिब्ह्मगुरूतयाणि पोष्णश्िमूटेन्दुभचित्रभानि । वारेषु जीवेन्दु- 
सितेन्दुजानां शय्यासनारम्भणसूत्तमं खात् ॥ 

अथ दराख्रधारणम् । पुष्ये चादितिचित्रपुद्मतनये -शकरोत्तरारेवतीखातीवाजिवि- 
शाखमित्रसदिते भानौ गुरो भागैवे । छऊुम्भे कीयगहे श्षे मरगपतौ चन्दो शुमेरवीक्षिते 
सन्नाहः श्रखड्कुन्तद्ुरिकिा धायौं नृपाणां हिताः ॥' 

अथ खामिसेवा । चण्डेश्वरः-'रोटिण्युत्तरपोष्णेषु वसुवारुणयोरपि । सेवेत खामिनं 
मूलः ञुभवरोदये तथा ॥' ज्योतिनिबन्धे-"दासीदासादिभूलानां ऊर्यात्संग्रणं बुधैः । 
थिरर्पे शुदे मन्दवारे विरोषतः ॥ 
अथ गजाश्वदोलाः । स एव-षोष्णपरजेरादितिभद्रयानि हस्तादिषकश्रवणोत्तराणि। 

दोलादिमातङ्गतरङ्गमाणमायोहणेऽभीष्टफट्परदानि ॥ 
अथ ऋम्-' हसः यु्यो वासवं रोदिणी च येष्ठा पेष्णं वारुणं चोत्ाश्च । पूवी- 

चयैः कीर्तितश्वक्रवर्तीं नृयारम्मे सोमनोऽयं मवर्ग; ॥' 
अथ राजद्ङनम् । ओीपतिः--गाधितिष्यश्रवण्रविष्ठादस्तथुवताषट्मपूषमानि । 

मेतरेण युक्तानि नरेशराणां विलोकने भानि शुमप्रदानि ॥' 
अथ ऋयविक्रयो । -भद्रदयत्रिदशमब्रिदिवाकरेषु मूलानिटोत्तरतुरंगमरेवतीषु । सार 

्पाणिरजनीकरभेवभेु लाभः सदेव भवति कयविक्रयाभ्याम् धै" वसे तु-“चित्रा रातमिषा 
स्वाती खेती चाधिनी शुभा । अवणश्च तथा प्रोक्ता व्ञाणां कयणे शुभाः ॥° 

अथ सेतुः ४ स्पमतीयुक्ते मन्दवारे वृषभे शमे दिमे । सेतूनां बन्धनं कार्यं धुवभे 
चकैजीवयोः 4 ॥ ध 
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अथ पद्ुक्रव्यम् ¦ ओीपतिः-चित्रोत्तरवेष्णवरोदिणीषु चतुदैशीदरीदिनाष्मीषु । 
स्थानम्रवेरं गमनं विदध्यात् पुमान् पनां न कदाचिदेव ॥" चण्डश्वर ;-'हस्तमूल- 
विशाखासु रवां श्रवणे तथा } मत्रे च वार्ण श्रेष्ठं परुक्रयणमुच्यते ॥ पूर्वात्रयाग्रतम्- 
यूखहुतारानेषु इन्द्राभिवाजिवसुवारुणरंकरेषु । एतेषु मोमदहिषदन्तितुरङ्गमादिनानाप्रकार- 
प्रुजातिगतिः म्रशस्रा ॥+ 

अथ गजदन्तच्छेदः। ज्योतिर्निवन्धे-“तवषट वैष्णव अधिन्यामादिले वसुदैवते । 
दन्तिनां शुभदं कर्मं पुष्ये हसते च कर्वनम् ॥ 

अथ निक्षेपः । भरणी जीणि पवाणि आरद्रटेषा मधा तथा) चित्रा ज्येष्ठा 
विशाखा च मूलं सृगपुन्वैसू ॥ एभिर्देतं प्रयुक्तं च यद्यचनिक्षिप्यते धनम् । पृष्ठतो धावमा- 
नस्य धनिनो नोपपद्यते ॥' 

अथ ऋणमोक्चः । ओरी धरः-'वागीरमन्ददिवसांसकलमयुक्ते रिक्तासु मन्ददिवसे 
कुठ्कोदये च । मेत्रद्वितीयपदमेत्रसुहूर्तयुक्ते राद्युद्धमे च ऋणमोक्षयुखन्ति सन्तः ॥ 

अथ राजसुद्रा । श्रदुधवक्षिप्रचेरेषु मेषु योगे प्रस्स्ते शनिचन्द्रवरजम् । वारे तिथौ 
पणजयाहये च सुद्राप्रतिष्ठा शुभदा हि राज्ञाम् ।॥' 

अथ नौः । चण्डेन्वरः-पोष्णाधिनीतुरगवारुणमित्रचित्राशीतोष्णरर्मिवसबोऽन- 
ठवन्यमूनि । वारे च जीवभृगुनन्दनके प्रशस्ते नौकादिसंघटनवादनमेषु र्यात् 
अथ मोगः । शुरुमरविभानुराधाविषातृपोष्णाश्रिरोदिणीषु स्यात् । खाद्युत्तरासु 

कुयांच्छयनासनमोगमोगादि ॥ 
अथ उमश्चकमे । ओआीपतिः-पुष्ये पौष्णे चाधिनीष्वेन्दवे च शाक्रे दस्ताये 

त्रिके भेप्यदिलाम् \ क्षोरं कार्य वेष्णवादि्ये च मुक्त्वा मोमादिलपातङ्गिवारान् ॥ न 
खातसुक्तोत्कयभूषितानामभ्यक्तयात्रासमरोसुकानाम् । क्षरं विदध्या्चिि संध्ययो्वां जिजी- 
विषूणां नवमे न चावि ॥' चिस्यटीसेतौ ब्रद्धगाग्येः-'रव्यारसौरवारेषु रात्रौ पते 
व्रताहनि । आद्धाहःप्रतिपद्रिक्तामद्राः क्षैरिषु वर्जयेत् ॥ गाग्यः-षष्ठयमापूणिमापात- 
चतुदैश्यष्टमी तथा । यासु सन्िदितं पापं त्रिषु तेठे मे क्षरे # राजमातण्डः- 
° देवकार्ये पितुः आद्धे रवेरंरपरिक्षये । क्षौरकर्मं॑न कुर्वीत जन्ममासे च जन्मभे ॥ ब्रह- 
स्पतिः-“राजकार्ये नियुक्तानां नराणां मूपजीविनाम् । इ्मश्रुलोमनखच्छेदे नासि काल- 
विशोधनम् ॥' तथा-श्षोरं नैमित्तिकं कार्य॒निषेषे सपि धुवम् । पित्रादिग्रतिदीक्षासु 
ग्रायशित्ते च तीथके \!' केचित्तत्तराधेमन्यथा पठन्ति शुण्डनख निषिषेऽपि कर्तनं तु 
विधीयते ° इति । नारद;-वृपविग्राज्ञया यज्ञे मरणे बन्धमोक्षण । उद्वाहेऽखिख्वास्धे 
तिथिषु क्षौरमिषटदम् ॥ भारते-श्रा्ुखः उमश्चुकमाणि कारयीत समाहितः । उदड- 
खलोऽयवा । मूला तथायुर्विन्दते भत् 1 अपराके-“उदङ्युखः प्राङ्युखो वा वपने 
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कारयेतसुधी । केशर्मश्चुखेमनखान्युदक्संखानि वापयेत् ॥ दक्षिणं कर्णमारभ्य धमार्थ 
पापसंक्षये । शिखाय नवसंस्कारे शिखायन्तं रिरो वपेत् ॥ यतीनां तु विष्दोषों 
निगमे-“कक्षोपयरिखावर्जग्रतसंधिषु वापयेत् ।' इति । अन्येऽपि विधिप्रतिषिधाः प्रागुक्ताः । 

अयेन्धनसंरहः-“द्यानिठाकफैमधमूग्रिपूरोद्रपोष्णालुराधगुरुविष्णुविशचाखयुक्ते । वे 
कुजार्कभृगुनन्दनसोमजानां श्र्ठन्धनस्य करणं भवति प्ररास्तम् ॥° 

अथ नवान्नम् । ओपतिः-रवतीश्ुतिपुनवैसुहस्तत्राह्यतः पृथगपि हितये च । 
युत्तरेषु गदितं पृथुकानां प्राशनं नवनवान्नविधानम् ॥" 

अथ नवमोजनपाच्रम् । उ्योतिर्निबन्धे-'भोज्यपात्रं सुधासिन्धौ घट्या 
समाहरेत् । तत्रान्नप्रा्नपरोक्ते काठे भोजनमाचरेत् ॥' 

अथ नवपणफटादि भक्षणम् । चण्डेश्वरः-'मूलाधिनैत्रकरतिष्यहरीन्द्रभेषु 
पौष्णोत्तरैन्दवपुनवैसुवासवेषु । वारेषु मूमितनयार्कजवारव्जं ताम्बूटनूतनफएरायशनं हिताय ॥° 

अथ होमे आहुंतिपातः । ज्योतिषे-(तरणिविद्धगुभास्करिचिन्द्रमाः कुजसुरेल्य- 
विधुतुदकेतवः । रविभतो दिनभं गणयेक्तमात् म्रतिखगं भितयं त्रितयं न्यसेत् ॥ दिनकरा- 
कितमःकुजकेतवो हतसुजे न शुभास्वितर शुमा । दहनचक्रमिदं ्रविलोक्यतां हवनकर्मणि 
सर्वेसगरद्धये ॥' अज चान्तिरुक्ता विष्णुधमे-कूरग्रहमुसे चैव संजते हवने शुभे । 
दान्ति विषाय गां दचयाद्राह्यणाय कुटुम्बिने ॥ आयसीं प्रतिमां कला निक्षिपत्तामधोखीम् । 
गोमूत्रमधुमन्धावैरचितां प्रतिमां ततः ॥ खयां निधाय संपूज्य तत्र होमो विधीयते ॥' 
अनत्रापवादः क्रियासारे-“निये नैमित्तिक दु्गाहोमादौ न विचारयेत् 

अथ स्वरादौ फम् } शीपतिः-'खाय्ेषारद्रपू्ीसु शके रोगोत्तिजीयते 
रौ कं यख पुसः । तद्धेषच्यव्यापृतो निष्पयतः साइग्धान्पेैन्धजन्मापि वेयः ॥ 
परश्च : व्याध्युसत्तियैखय पोष्ये समत्र भ्राणत्राणं जायते तख छृच्छरत् । वेश 

सौम्ये रोगरुक्तिस्तु मासार्िसया यद्रासराणां मघासु ॥ पक्षाद्धस्ते वासवे 
सद्विदेवे मूलािन्योरमिषिष्ण्ये नवाहात् । याम्ये तव वैष्णवे वारुणे च नैरुज्यं सखाचून- 
मेकादञ्चादात् ॥ आहिवभ्ये तिष्यसंज्ञे यमाख्ये प्राजापलयादिययोः सप्तरात्रात् । रोगान्सु- 
क्तिजीयते मानवानां निःसंदिग्धं जसितं गर्म॑सुख्येः ॥' ज्योतिषे-“एकाौ निधनं 
दशाहमनिखाद्यणा विपदर्व॑ताः सप्ताङ्ग विख्यश्च मासयुगुटं मासो रतिः पक्षकः । दौ 
मासावथ वरति निशाः पक्षन्तपक्षा नखा मासो पक्षदशान्तपक्षककुमः पीडादिनान्य- 

$ निषिद्धदिने क्षौरे ते 3 लिषिद्धदिने क्रे छते वस्परिदारमाह गगैः-"निषिदधेषु च काडेषु श्षौरकमे यदा भवेत् । तदोषशान्ये 
शिं ङयोत्तच्च द्युमे दिने ॥ ̀ इति ¦ निषिद्धेऽपि दिने यय्यावद्यकता तद्ा-'आनर्तोऽहिच्छन्नः पारि पुत्रोऽ- 
दितिर्दिनः शीक्षः । क्षोरि सरणादेषां दोषा नश्यंति निःोषाः ॥: इति पद्य परित्वा कायं भिव्युक्तं 
दीकायाम् ४ २ सभ्िनिर्णयो सुहूतैिन्त्पमणो-'सेका तिथिवरयुता तास्ता शेषे गुणेऽ मुवि 
व॑धिवासः । सौस्माय होते अ्ियुत्मरोरे शणायैनासौ. दिवि सूते च ॥° इति । 
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शिभात् ।॥' दैवनज्ञः-“उरगवरुणरद्रा वासवेन््रत्रिपू्वा यमदहनविशाखाः पापवारेण 
युक्ताः ! तिथिषु नवमिषष्ठी द्रादरी वा चतुर्थी मवति मरणयोगो रोगिणां कार्देतुः; !" 
अच्र दान्तिः) ङुम्मे हैमीं नक्षत्रदेवतप्रतिमां संपूज्य द्यदशदलेषु संकर्षणादिद्रादञचमूती- 
दोदशादिलयान् वा संपूज्य दुवौसमित्तिरक्षीराज्येगौयत्या तदेवताये अष्टेत्तरशतं हुता 
दध्योदनं बिं द्वचार्याय गां प्रतिमां च दत्वा विप्रान् भोजयेदिति संक्षेपः ¦ बिरेषस्तु 
ब्रतदेमाद्रौ पदाथादरों च ज्ञेयः । 

अथ भेषजम् । चण्डेन्वरः -मूलादराधसरगतिष्यषुनवैसो च पोष्णाश्िनीश्रवण- 
दक्रकरत्रये च । वारेषु वाक्पतिदिनेषु सितेन्दुशस्ते भषज्यभक्षणममीषु हितं नराणाम् 1 

_ अथारोग्यसलानम् । ओरीपतिः-इन्दोवौरे मारीवे च धुवेषु सापीदियखातियुक्तेषु 
भेषु । पिच्ये चान्ते वापि दुर्या्रदाचिन्नेव खानं रोगनिर्क्तजन्तुः ॥ चरे विरुपने रविभौमवरे 
रिक्ते तिथौ खाद्वहुटे च पक्षे! षिष्ण्ये चेरे रोगनिपीडितानां सानं नराणां निरुजत्कारि # 

अथ दन्तधावनम् । पथ्वीचन्द्रोदये विष्णुः-श्रतिपदर्शषष्ठीषु चतुर्दश्यष्टमीषु 
च । नवम्यां भानुवारे च दन्तकाष्ठं विवर्जयेत् ॥ नारदः-चतुर्दस्यष्टमीपोरणमासी- 
संक्रममेषु च । नन्दा च नवम्यां च दन्तकाष्ठं विवर्जयेत् ॥ श्राद्धे यज्ञे च नियमे तथा 
्रोषितमर्वका । व्यतीपाते च संकरान्यां नन्दामूताष्टपर्वयु ॥ तैं श्चौरं रति मांसं दन्तकाष्ठं 
च वर्जयेत् ॥ वसि्ः-“शन्यकंशुक्रवरेषु इजादे चतवासरे । जन्माहे श्राद्धदिवसे दन्त- 
काष्ठं विवजेयेत् ॥' हेमाद्रौ स्कान्दे-“अभ्यङ्गे जरुधितामे दन्तधावनमेुने । जते च 
निषने चैव तत्ाठ्व्यापिनी तिथिः ॥" संवतः-“रौ विवाद आशोचे वर्जयेदन्तधावनम् ॥ 
स्यगस-'अलमे दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तथा तिथो । अपां द्वादशगण्डूषेर्विंदध्याइन्त- 
धावनम् \' 

अथामलकस्नानम् । व्यासः-श्रीकामः सर्वदा कषान ऊर्वीतामख्ैर्नरः । समीं 
नवमीं चैव पर्वकाटं विवर्जयेत् ॥ चन्द्रसूर्योपरागे च खानमामख्केस्जेत् ॥" ऋतुः- 
"वृषी च सूक्तयी चैव नवमी च त्रयोदशी । संक्रान्तो रविवारे च खानमामठ्केस्यजेत् ॥' 
यत्तु-'नवमी दञ्चमी चैव तृतीया च त्रयोदशी । प्रतिषद्मादसी कृष्णा खानं तासु विव- 
जयेत् ॥ यच-'दर्शे सानं च कुर्वीत माताप्रः सुजीवतोः । पुत्रः कुर्वन्निराच्टे पित्रो- 
सन्नतिजीविते ।! इति कण्वयमाचैः खानमात्रं निषिद्ध, तद्धोगाथल्ञानपरं न निखनेमि- 
त्तिकपरमिति हेमाद्रिः ॥ 

अथ तैलसताननिषेधः । कालयायनः-'पक्षादौ च री षष्ठां र्कियां च तथा 
तिशौ 1 तेखेनाभ्यज्यमानस्तु चतुर्भिः पद्धीयते ॥ गमेः-प्दर्यां चतुदंस्यमषठम 
रक्िंक्रमे ! द्वादश्यां सक्ठमीषष्ठयो सैरस्प् विवर्जयेत् ॥ न च इु्यात्॒तीयायां प्रच्छेकक् 
(५, ५. 

। ¢. > ४ ५ 
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दिनक्षयेऽष्म्यामेकादशर्यां च पर्वसु । द्वादश्यां च चतुर्दश्यां पच्चम्यां प्रतिपत्तिथो ।॥ जते 
श्राद्धदिने जन्मत्रितये श्रवणारयोः । व्येषटोत्तराफाल्गुनीष व्यतीपाते च वैधृतौ ॥ विष्टियोगे 
च संक्रान्तो मन्वादिषु युगादिषु । नाभ्यङ्गं तत्र बाटनां वृद्धानां तु न दोषकृत्! इति । 
उयवहारतस्वे-'संकान्तिभद्राव्यतिपातवेधृतिषष्ठवष्टमीपर्वसु नाकभूसुते । साने द्वितीया 
ददयमी च गर्हिताः षष्ठवायमाय्या रदघावनेऽधमाः ॥' अस्यापवादमाह तत्रैव परचेताः- 
“सार्षपं गन्धतेटं च यततैरं पुष्पवासितम् । अन्यद्रव्ययुतं तेठं न दुष्यति कदाचन 
आयुरवेदे-'निषिद्धतिथिवारकषग्रदणेष्वपि रात्रिषु । किंचिद्ोघृतयुक्तं वा विप्रपादरजो- 
न्वितम् ॥ भानौ दुरवान्वितं भौमे भूयुक्तं पुष्पयुग्गुरो ॥ सर्वेषां स्वेदा तैरमभ्य्गेषु न 
दुष्यति ॥' मद्गरेष्वप्यदोषः, माङ्गल्यं विदयते खानं बृद्िपर्वोत्सवेषु च ! सेहमात्रसमायुक्तं 
मध्याहात् प्राक् तदिष्यते इति मदनपारिजाते काल्यायनोक्तेः । हेमाद्रौ बृ 
न्मु; तैराभ्यज्ञो नार्कवरे न ममे नो संक्रान्तो बेधृतो विष्िषष्ठयोः । पर्वखष्टम्यां च 
नेष्टः स इष्टः प्रोक्तान्युक्तवा वासरे सू्ैसूनोः ॥ तिखखलाननिषेधस्तु षट्चिरान्मते- 
(तथा सप्षम्यमावाखासंकरान्तिग्रहजन्मसु । धनपुत्रकठत्रार्थी तिरुपिष्टं न संस्पृशेत् ॥' 

अथ गृहारम्भः । ज्योतिर्निबन्धे बादरायणः वेदयाखे फाल्गुने पोषे श्रावणे 
मार्गसीर्षके । सूत्रारम्भः शिखान्यासः स्तम्भारम्भः प्रयते ॥ नारदः-'सोम्यफाल्गुन- 
वेशाखमावश्रावणकार्तिकाः । मासाः स्युरहनिमणि पुत्रारोग्यधनप्रदाः ।* अत्र वृषसिंह- 
वृश्चिकाः वेशाखश्रावणकार्तिकाः सौरा जेया इति कालाद । तत्रैव कारणतखे- 
'सिरमासे शिरे रासो िरैऽशे नववेदमनाम् । कुर्वीत यापनं रङ्कोः स्तम्भसापनमेव वा #ै" 
कार्तिकनिषेषस्तुखपरः, ङुम्मे मासेऽपि सर्वेषां मन्दिराणाञुपकरमम् । महर्षयः प्ररंसन्ति 
धान्यागारं विहाय च ।' निषेषो धान्यगरहपरः, “पाकमोजनसालदो मार्मशीर्षश् फाल्गुनः । 
रथ्यागेहमटादौ च सहस्यः शुचिरेव तु ॥ पोषाषाढनिषेषस्तु प्रधानगरदपरः, न प्रधान- 
गरहारम्भं ऊुर्यालयोषे शुचावपि । इति तचरैवोक्तेः । ज्योतिस्तच्वे-ूर्वापरायं त॒ 
नमोऽन्यपोषे याम्योत्तरा सहसि द्वितीये । कायं गहं जीवहुधक्षेगा्कै नीचास्तगौ जीव- 
सितो च हिता ॥' रल्नमालायाम्-'कर्कैनकदरिकुम्भगतेऽके पूर्वपधिमसुखानि गरदाणि । 
तोसिमिषवरृषव्र्चिकयते दक्षिणोत्तरसुखानि वदन्ति ॥' दैवक्ञवह्भः-शोकं धान्यं 
पथ्वतां निःपद्ुतं खापिं नैःखं संगरं भूयनाशम्। खं शीप्रापतिं वहविभीतिं च रक्ष्मी 
ु्यभेत्रा्या गरहारम्भकाठे ॥ 

गगेः-“उयुत्ताग्रगरोदिण्यां पुष्ये भेत्रे क्रये । धनिष्ठादितये पौष्णे गृहारम्भः शस्यते ॥ 
रोहिण्यां श्रवणत्रयेऽदितियुगे दस्तत्रये मूरुके रेवदयत्तरफल्गुनीष्ठुरगमे भेत्रोत्तराषाढयोः । 
शस्तं वास्तु कुजाकंवजितदिने गोकुम्भसिंहे मुखे कन्यायां मिथुने नभःश्ुचिसहोराधोर्जके 
फाल्गुने ॥' कारादरो सनत्कुमारः-“आदिलभौोमवजं तु सवे वाराः शुभप्रदाः ॥' 
वास्तुरासखे-'मार्सीषे तथ पोषे वेसाखे श्रावणे तथा । फाल्गुने च छतर वेदम सर्वः 
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संपदं भवेत् ॥ कार्तिके माघमासे च चैत्रे ज्येष्ठे तथाश्िने ! मास्याषादे भाद्रपदे न 
कुयौत्सवेथा ग्रहम् ॥ द्वितीया च तृतीया च प्त्रमी सप्तमी तथा । त्रयोदशी च दशमी 
पूर्णां चेकादसी तथा ॥ वेद्मारम्भे भाय स्युर्विरेषच्छुङ्धपक्षगाः ॥' व्यवहारसारे- 
शिखान्यासः प्रक्व्यो गृहाणां श्रवणे गे । पौष्णे हस्ते च रोहिण्यां पुष्याशिन्युत्तरात्रये ॥ 
वास्तुपरदीपे-'अोयुखेभ्विदधीत खातं शिास्तयवोर्ष्वसुखेश्च पदम् । ति्यद्सुसैद्रर- 
कपायानं गहप्रवेशो श्रदुभिधैवे् ॥' रद्छः-सानं च पारकं शयनं च भोज्यं गजाल्यं 
वाजिगरहं धनस्य ¦ देवस पूर्वादिदिशि क्रमेण मध्ये सभा भूपनिवेरनाय ॥' शिल्पदाखे- 
कन्यार्िहे तुखायां थुजगपतिमुखं शम्भुकोणेऽभििखातं वायव्ये स्यात्तदासं त्वटिधनमकरे 
दैशखातं वदन्ति । कुम्भे मीने च मेषे निकरतिदिशि मुखं खातवायव्यकोणे चेः कोणे 
मुखं वे वरृषमिथुनगते कर्वटे रक्षखातम् ॥' तत्वचिन्तामणौ-'त्र दैर्ष्वं गृहादीनां 
द्ात्रिशद्धस्ततोऽधिकम् । न तत्र चिन्तयेद्धीमान् गुणानायन्ययादिकान् ॥" राजमातण्डः- 
आयव्ययौ मासडुद्धि तृणागारे न चिन्तयेत् शिखान्यासादि नो कर्यात्तथागारे पुरातने 1" 
व्यवहारतच्तवे-“निषिद्धेष्वपि कटेषु खानुकूरे शुम दिने । तृणकाषठग्रदारम्मे मासदोषो 
न वियते ॥' चण्डेश्वरः-पू्णीदि त्वष्टमीं यावयूर्वाखं वर्जयेदृदम् । उत्तरास्यं न कुर्वीति 
नवम्यादिचतुरदसीम् ॥ अमावास्याष्ठमीं यावत्यथिमास्यं विवर्जयेत् । नवम्यादौ तथा याम्यं 
यावक्ृष्णचतुरदंसीम् ॥ धुवं ष्ष्ाथवा स्पृता कर्तव्यं वास्तुरोपणम् । सायाहव्ज्यदिवसे 
रात्रो यक्ता महानिशम् ॥° वरदः दक्षिणपुवं कोणे कृतवा पूजां शिखां न्यसेसथमाम् । 
शेषाः प्रदक्षिणेन स्तम्माश्ैवं समुत्थाप्याः ॥' कालाद वास्तुाखे-“खाते चैव 
शिलान्यास वैषचक्तं प्रसखते ! तचोक्तं चान्तिरले-"चतुर॑स्तप्रमाणं तु खाता सतं 
समन्ततः । ऊुम्भोदकैः सेचयेयुः शान्तिपाय्युरःसरम् ॥ तत ईशानदिग्भागे साक्षतं रतपच्यकम्। 
साज्यं कुम्भं िरं भुक्त्वा वास्तुपूजनपूवैकम् ! कुम्भोपरि रिलान्यासः कतैन्यसदनन्तरम् ॥' 

अथ गुहपवेराः । ब्रहस्पतिः-"नन्दायां दक्षिणद्वारं मद्रायां पथिमेन तु । जयाया- 
मत्तारं पूर्णायां पवतो विरेत् ॥ व सिष्ठः-“कृत्वा शुक पृष्ठतो वामतोऽ्कं वि्ानयूज्या- 
नगरतः पूर्णक्ुम्भम् । हर्म्य रम्यं तोरणस्षग्नितानैः सीभिः स्वी गीतवाचेविंरोच ॥ वयव- 
हारतत्वे-^सौम्यायने श्रावणमारपौषे जन्मक्षंरपोपचयोदयेऽरो । वामं गतेऽकं गृहवास्तु- 
पूजां कृत्वा विरेद्रेरम भक्टञयुदधम् ॥' वास्वुराखे-टप्रासागादितो दिक्च द्रौ दो राशी 
नियोजयेत् । एकमेकं न्यसेत्कोणे सूर्यं वामं विचिन्तयेत् ।' वसिष्ठः-'चन््रजार्यसित- 
वाररेषु च श्रीकरं सुतमहार्थलामदम् । सूर्यसूनुदिवसे थिरपरदं किं तु चोरभयमत्र निर्दि 
रेत् ॥' रल्नकोद्धो-पुष्ये धनिष्ठाखूगवारुणेषु खायंसुवक्षं त्रिषु चोत्तरासु । अक्षीणचन्द्र 

१--ठृषचङः घ्मब्यो-नेष्टानि स सूयँश्षौदिष्टन्येकादशाष्टमात्। दश शिष्टानि नेष्टादि चक्र 
सयुग्रैषवास्वुनि" ॥ श्यद्वा सुयौस्पचदशाञ्योविशतिसंख्यकाव् । बेदाम्धिपन्न नेष्टानि गृारंभभरकेशयोः" ॥ 

इति -चोक्तं नास्सुचक्रम्र् ! 
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भदो मृष त्िथावरिक्ते च गृहप्रवेशः ॥° नारदः-श्रवेो मध्यमो ज्ञेयः सौम्यकार्तिक- 
मासयोः ! माघफालुनवैशाखव्येष्ठमासेषु शोभनः ।॥ अकपाटमनाच्छन्नमदत्तबलिमोजनम् । 
गृहं न प्रविरोद्धीमानापदामाकरो हि तत् ॥' व्येषठः ुद्रगहपरः । चरद्धगाग्येः-भानोश् 
मरमस् विहाय वारौ शूलदियोगानद्मा्नवाऽपि । स्कति तिथिश्वापि म्रदुधुवक्षं सौम्यायने 
च प्रविशेद्ृदाणि ॥ रल्नमालायाम्-^त्वाष्टमित्ररिपूषदेवतान्यामनन्ति मनयो मृदन्यथ। 
मेत्रगे हरति भूषणाम्बसेद्वीतमङ्गठविधानमेषु च ॥" रोदिण्युत्तरात्रयं च धुवाणि । प्रवेश 
नास्तुपूजां कृत्वा कार्यः| "जीर्णोद्धार तथोद्याने तथा गुहनिवेसने । नवप्रासादभवने प्रासाद- 
परिवर्तने ॥ द्वारामिवर्वने तद्सासादेषु गेषु च । वास्तूपरामनं कुर्यादर्वमेव विचक्षणः ॥" 
इति मात्स्योक्तेः } तच्रैव~“कत्वाग्रतो द्विजवरानथ पूर्णकुम्भं दष्यक्षताम्रद्पुष्पफठोप- 
शोभम् । दत्वा हिरण्यवसनानि तथा द्विजेभ्यो माङ्गल्यशचान्तिनिख्यं खगरहं विशेच्च ॥ 
गरद्योक्तदोमविधिना बलिक कुयांस्रासादवास्तुरामने च विधि उक्तः । संतयैयेद्धिजवरानथ 
भक्ष्यमोज्येः शुङ्काम्बरः खमवनं प्रविशेत्सुरूपम् ॥" 

अथ कलिवज्यानि ब्रहन्नारदीये-समुद्रयातुः खीकारः कमण्डलुविधारणम् । 
द्विजाचामसव्णासु कन्यासूपयमस्तथा ॥ देवरा सुतोसत्तिर्मधुपर्के पशोर्वधः । मांसदानं तथा 
श्राद्धे वानप्रखाश्रमसथा । दत्ताक्षतायाः कन्यायाः पुनर्दानं परख च । दीर्धकाटं जहयचर्यं 
मस्मेधाशमेषको ॥ महाप्रथानगमनं गोमेधश्च तथा मखः! इमान्धर्मान्कट्िदुगे वर््यानाहु- 
मनीषिणः ॥* कमण्डलुः “सोदकं च कमण्डलुम्" इद्युक्तः, ृन्मयो का । दत्ताउदढा । 
उटायाः पुनराह य्येष्ठरां मोवधे तथा ! कलो प्रव न कुर्वीत भातजायां कमण्डलुम् ॥' 
इति हेम्यद्रौ वचनात् 1 उढायाः श्रा पुरुषसंयोगान्परते देयेति केचन इत्यादिभिरविवा्य- 
हत्त १ हेमाद्रौ ब्र्यो-मोनत्मातुः सपरण्डात्र विवाय -योचधस्तथा । नराश्मेधौ मघं 
चे कखे चन्यं द्विजातिभिः #' मोघाद्रो्जायाः पितृष्वसुः, माकृसपिण्डान्मात॒ात्त्कन्याय 
विवाहः कृले न कार्यः । तेन यानि तदविधायकानि तानि युगान्तरविषयाणि । तथा च 
व्यासः~तृतीयां मातूतः कन्यां तृतीयां पितृतस्तथा । शुल्केन चोद्रहिष्यन्ति विग्राः पाप्- 
विमोहिताः ॥ इति कठी तच्निन्दामाह । मातृतस्तृतीयां मातुककन्यामियर्थः । उक्तं चैत- 
त्प्रद् । मयं ज्ञीम्यश्च सुरामाचामम्" इयादिना विहितमपि वर्ज्यम् । 

हेमाद्रौ आदिल्यपुराणे-विधवायां प्रजोदत्तौ देवरसख नियोजनम् । लायाः 
धतयोन्कस्तु प्रेणान्येन संस्छृतिः ॥ कन्यानामसवर्णानां विवादश्च द्विजन्ममिः। भत- 
ताथिदिजाभ्याणां षरमयुद्धेन रदिसनम् ॥ द्विजश्यान्धौ तु नौयातुः ओधितख्यपि संग्रहः । 
्रजदीक्वा च सर्वेषां कमण्डटुविधारणम् । महाप्रस्थानगमनं गोसंदञद्िश्च श्छेसवे । सौव्रा- 
मण्यामपि सुराग्रदणख च संग्रहः ।॥ अमिदोत्रहवन्याश्च ठेहो ठीढापरिमरहः । वृत्तखाध्याय- 
साक्षेपमधसंकोचनं तरथा ॥ प्रायथित्तविधानं च विप्राणां मरणान्तिकम् । संसर्मदोषसे- 
यान्यमदापरातकनिष्ठृति; ४" संसरगदोषः “तरत्पंसगी च पञ्मः' द्युः । सेयं च तद्र- 
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न्यानि महापातकानि ब्र्महलयासुरापगुरूतत्पानि ओ्रीणि, तेषां कामकृतानां मरणान्तिकं 
प्रायधित्तं विप्राणां कठ नेखर्थः । मरणान्तिके हि जातिवधनिमिततं द्रादशाब्दद्विगुणं 
ब्रह्वधनिमित्तं च द्विगुणं भवति तत् "चतुर्थे नासि निष्कृतिः" इति निषिद्धम् । न चास- 
हटयाविधिना तद्वाषः, तेन द्याव्महयानिमित्त्येव वाधो न जातिवधनिमित्तस्य भिन्रविषय- 
त्वात् । संसर्गस्तु कामतोऽपि त्रतखेवोक्तेन भरणान्तिकम् ! नापि स्ये ! तत्र राज्घो 
वथकतृत्वात् । तेन तयो्मरणान्तिकाभावात् तयोर निष्छरति्नान्येषां श्रयाणाम् ! युगान्ते 
तु कठो निषेवबलखवृत्तिः । एतदविमपरं न क्षत्रियादेः । तदुक्तं धविप्राणां मरणान्तिकम 
इति । विरदोषोऽस्मत्करृते प्रायधित्तरले ज्ञेयः । शरातियिपितृ्यश्च परुपाकरण- 
क्रिया ! दत्तोरसेतरेषां तु पुत्रस्रेन परसििहः ॥ सवर्णान्याङ्गनाद्टः संसर्गः सोधितैरपि । 
अयोनो संग्रहे वृत्ते परित्यागो गुरश्चियः ॥ परोदेशामसंलयाग उद्िसापि वर्जनम् ¦ प्रतिमा- 
स्यर्चनार्थाय संकल्पश्च सधर्मकः ॥ अधिसंचयनाद्वंमङ्गस्पर्शनमेव च । शामित्रं चेवं 
विप्राणां सोमविक्रयणं तथा ॥ षड्मक्तानरने चा्रहरणं हीनकर्मणः ।' माक्षबीये 
पथ्वीचन्द्रोदये च~दरेषु दासगोपाल्कुटमित्रार्षसीरिणाम् । भोज्यान्नता गदख्स्य 
ती्सेव्रातिद्रतः ॥ शिष्यसख गुरुदारेषु गुखूवद्ुत्तिरीठता । आपदृत्तिद्विजाम्याणामश्वस्त- 
निकता तथा ॥ प्रजार्थं तु द्विजग्याणां प्रजारणिपरिग्रहः ! बाह्मणानां प्रवासितं युखाभि- 
धमनक्रिया ॥ बलात्कारादिदुषटद्खीसंगरह्यो विधिचोदितः । यतेश्च स्ववर्णेषु भिक्षाचर्या 
विधानतः ॥ नवोदके दशाहं च दक्षिण गुरुचोदिता । बद्मणादिषु श॒द्रस्य परचनादि- 
क्रियाऽपि च ॥ भूम्वभिपतनेशचैव बृद्धादिमरणं तथा । गोतृषिरिष्टे पयसि रिषैराचमनकरिया ॥ 
पितापुत्रविरोधेषु साध्षिणां दण्डकल्यनम् । यतेः सायंग्रहत्वं च सूरिभिस्त्लदर्िभिः ॥ 
एतानि लोकरुप्यर्थ कठेरादौ महात्मभिः । निवतितानि विद्रहिव्यवस्थापूर्वकं बुधैः ॥' 
सुराग्रहणस्य तत्कर्तः संग्रहो व्यवहारकः । न च मं चेति सामान्येन निषिद्धस्याऽनेनोपरसंदार् 
इति वाच्यस् । निषेधस्य निवत्तिमातफरतवेन विदेषानपेश्त्वात्, न दिखात्' इयख "नं 
जा्यणे हन्यात् इलयनेनोपर्यदरे हिंसान्तरस्यादोषतापत्तेश । निरूपितं चेतद्धेभाद्विणाऽ- 
न्यतरदयुपरम्यते । सुशग्रहस्योदेश्यस्य सोत्रामणिविरेषणाविवक्षया वाजपेयेऽपि निषेधः । सोत्रा- 
मण्यां तु भयोग्रदा क स्युः इत्यापस्तम्बोक्तर्वैकल्पिकपयोगरदेरप्यधिकारः । वाजपेये तु 
तत्रापो मानाभावात् सोमसुरयोः सहयणोनंशे सुसद्रव्यलाचसख्यतया यागनामस्वेन तां 
विना संज्ञायोगात् कटो नाधिकार इति युक्त प्रतीमः । चिकाण्डमण्डनादिकिखनं तु निमू- 
ठमनाकरं च । वृत्तेति “एकादाद्वाक्चणः शुद्धेचोऽभ्िवेदसमम्वितः ॥ इति उक्तः । अषयाशो- 
चस संकोचः । न तस्य गिष्कृति्टा भूगवभिपतनासते ।' इद्युक्तय प्रायधित्तस्य विधानं 
उपदेशः । “कठो कर्तैव छिप्यतेः इति व्यासोक्तेः परतितसंसगे दोषसत्वेऽपि प्रातिलं 
नेलर्थः, अन्यथा “संसगः शोषितैरपि' इति विरोधापत्ेः । स्तेयमिन्ने महापापे रदस्यङृते 

प्रायिततं नेयः । सवणीन्या असवणी क्षत्रियादिस्तया दुः । अयोनौ =सिष्यादो । "चतखस्तु 
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परियाज्याः रिष्यगा गुरुगा च याः इव्युक्तस्यागः, परोदेदोेन बाह्मणाचथेमात्मनस्यागः ! 
यदा परोदेशत्मलयागो गोदाने “मनसा पात्रमुदिश्यः इव्युक्तम् । उदिष्टस्य टक्तस्य वजैनं 
'्रतियदसमर्थोऽपिः इत्युक्तम् । वेतनग्रहणिन प्रतिमापूजा । 'खाशोचकाठाष्िज्ञेयं स्प्दनं तु 
त्रिभागतः 1: इत्युक्तः स्परीः । षडिति । “उपोषितक्षयदं यित्वा धान्यमनराद्यणाद्धरेत् ॥' 
इ्युक्तमन्नचौयम् । आपदि क्षत्रादिघरत्तिः । भुखेनैव घमेदमिमः इव्युक्तं धमनस् । “दशा- 
देनैव शुद्धेत भूमिष्ठे च नवोदकम् ।` इव्युक्तो दशाहः । शुरवे तु बरं दवाः इद्युक्ता 
दक्षिणा । शुद्धेषु दासगोपाठेति । कन्द्पक्वं खेहपकं यच्च दुग्धेन पाचितम् । एतान्यशुद्भान्नसुजो 
भोज्यानि मनुरवीत् ॥' इत्यपराकै खमन्तु्ता शद्रस्य पाकक्रिया । %पितापुत्रविवाद 
तु स्िणां त्रिपणो दमः \' इत्युक्तः । सायंगरहत्वं विधूमे सन्नमुसके इत्युक्तम् । परथ्वी- 
चन्द्रेण तु-“अटन्ति वसुधां विप्राः पृथिवीदशैनाय च । अनिकेता दनादहारा यत्र सायं- 
ग्रहास्तु ते 1 इति विष्णुपुराणोत्ते निषिद्धः । तेनाज्ञातसीठपान्थादेः श्राद्धादौ 
विनियोगो न कार्यः कृखाविलय्थं उक्तः ! एतानि च््यानीयर्थः । 

निगमः-'अभिरोधं गवारुम्भं संन्यासं पस्येतृकम् । देवराच सुतोत्पत्तिः कठो पञ्च 
विवर्जयेत् ॥' अभिदो्न=तद्थमाधानम् । एतच स्वांधानपरम् , “अधौधानं स्मतं शौतस्मा- 
तम्योस्तु पथङकतिः । सर्वाधानं तयोरे क्यकृतिः पूर्वयुगाभिता ।॥' इति च्यैगाक्षिवचना- 
दिति स्छतिचच्द्रिकायाम् । एतेन “चत्वार्यब्दसहस्राणि चत्वार्यन्दशतानि च । कर्ठ्यदा 
गमिष्यन्ति तदा तरेतापसिहः ॥ संन्यासश्च न कर्तव्यो जद्यणेन विजानता ॥' इति व्यासव- 
नं व्याख्यातम् ! सवा धानेऽपि विरोषमाह देवखः--यावद्रर्णविमागोऽस्ि यावदेदः 
प्रवतैते । संन्यासं चाभिहोचं च तावक्कुयीत्कस युगे ॥° इति । अत्र पूर्वयुगाभितेति 
छोगाश्लिवाक्ये पू्युगानि कृतादीनीयेकोऽर्थः 1 अन्ये तु युगस्य पूर्व कटेः पूर्वभागः । 
स “चत्वायेब्दसदहस्राणि' इति पूर्वोक्तवाक्याचतु-चत्वार्शिच्छ्तवषौवच्छिन्नः । तस्मिन्भागे 
सवाधानं कार्यम् । तदुत्तरं तु यावद्रणेविभागोऽसिः इति वाक्यात् वर्णविभागपर्यन्तमधीधान- 
मियाहुः । संन्यासः-त्रिदण्डः ॥ 

इति श्रीमन्नारायणभडसरिखदुसमरूष्णभद्त्मजदिनकस्भट्ा्ुज- 
कमखाकरभट्कूते निणैयसिन्धो कङिवज्यौनि समाक्तानि । 

तृतीयपरिच्छेदपूवे भागः समासः ॥ 

7 ~~ ए ॥ 



श्रीः 

निणयसिन्धो 
तृतीयपरिच्छेदस्योत्तराधेम् । 

श्राद्धभरकरणम् ¦ 

अथ आद्धनिणेयः । नानानिवन्धरैमयभ्रान्तचित्तोदिधीर्षया । कमलकरसंज्ञेन 
क्रियते श्राद्धनि्णैयः ॥ तत्खरूपमाह प्रथ्वीचन्द्रोदये मरीचिः-्रेतं पिद 
निर्दिस्य मोज्यं यलियमा्मनः । श्रद्धया दीयते यत्र तच्छुद्धं परिकीर्तितम् ॥' जाद्यणस्ी- 
कारान्तश्चतुथ्यैन्तपदोपनीतपित्रादुद्वेशयकस्यागः श्रद्धमिदयथंः । तत्र यद्यपि टदोमपिण्ड- 
भोजनानि प्रधानमिति देमाद्धिः, श्दोमश् पिण्डदानं च तथा ब्राह्मणभोजनम् । श्राद्ध- 
गब्दाभिषेयं स्यदेकस्मिन्नोपचारिकिम् ।" इति ओीधरश्च, तथापि कचिद्धिदोषं वक्ष्यामः । 
निमित्तमेदेन भोजनस्य पिण्डानां वा निषेधो न प्राधान्यं विरुणद्धि । असोमयाजिनो दधिप- 
योयागवत्। यच छलपाणिः-"नियश्राद्धमदेवं खादर््यपिण्डविवर्जितम् । इति हारीतीये 
निलश्राद्धमघादो पिण्डनिषेधोऽस्ि । नच आधिं विना सः । नचातिदेयं विना आप्तिः । 
नचाङ्गत्वेन विनातिदेशः, प्रधानखानतिदेशात् । सक्षम उपकारकत्वेनातिदेशोक्तेः 
तेन भोजनं प्रधानम्, पिण्डोऽङ्गम् । पिण्डदानमात्रविधिस्वङ्गमूताकमौन्तरमेव, भ्रकरणा- 
न्तरन्यायादिति । तन्न । “जातश्ाद्धे न दाच पकान्नं ब्राह्मणेष्वपि । न पकं मोजयेद्धि- 
्रन्सच्छदरोऽपि कदाचन ॥' इल्याचेजातश्रादधसद्रभाद्धादौ भोजनसख निषेषेनाङ्गत्वापत्ते, 
न तौ परा करोतिः इतिवटुपजीव्यविरोधेन विकल्यापत्तेश् । तेनं श्राद्धञ्ब्दाभिषे- 

यतेनोभयप्रा्तो निषेधः पर्युदासो वा दीक्षितो न ददाति न ऊदोतिः, "नासो 
मयाजी सन्नयेत् इतिवदिति तच्वम्। धमप्रदीपेऽपि-यङ्खषां पिण्डदानं तु बह्भु- 
चानां द्विजार्चनम् । शराद्ध्ब्दाभिषेयं स्यादुभयं सामवेदिनाम् ॥ तच ्पिदन् यजेत, 
पितृभ्यो दात्? इ्युभयप्रयोगदसनाचागदानोभयास्मकम् । “पितरो देवता" इति पिच 
देश्यकत्वाचागतवं, विप्रपिश्चया च दानत्वमिद्विसुद्धम् । एतेन नायं यागः । देवतोदेशेन 
लामो यागः । यामोदेश्या च देवतेयात्माश्रयादिति गोडमतमपास्तम् ॥ वेधशब्दविश्े- 
पोदेश्यत्वस्य तथेदमिति खत्वारोपप्रतियोगितवस्य वा देवतात्वात् । तच्चैव खुमन्तुः- 
श्राद्धात्परतरं नान्यच््रेयस्करमुदाह्यतम् । आदितव्यपुरणे-न सन्ति पितरशेति कृता 
मनसि यो नरः । द्धं न कुरते तत्र तस्य रक्तं पिबन्ति ते ॥' 

१--तौ चष्ुषीसंच्ञावाज्यभागो । र~-पिण्डदानादेरनङ्गस्वापादनेन । ३-इ्दं च “देशे कारे च पत्रे 
च श्रद्धया ५ च यत् ।. पिवूजुदिस्य विमेभ्यो दत्तं जद्धसुदाहतस् ॥` इति आमाम्यात् ॥ 

३४ नि° सिं 
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तदवेदानाह विन्वामिचः- निलयं नैमित्तिकं काम्यं वृद्धिभाद्धं सपिण्डनम् । प्रावेणं 
चेति विञेयं गोष्ठयां शडद्धथमष्टमम् ॥ कमङ्गं नवमं प्रोक्तं देविकं दशमं स्पृतम् । 
यात्राखेकाद्ं भक्तं पष्टयर्थं द्वादशं स्परत् ॥' इति ॥ एषां रक्षणानि भवबिष्ये-“अद- 

न्यहनि यच्छरद्धं तत्नियमिति कीर्तितम् । वैश्वदेवविदीरनं तदशक्ताबुदकेन 
त॒ ॥ एकोष्छं त॒ यच्छदधं तत्नैमित्तिकसुच्यते । तदप्यदेवं कर्तैन्यमयुग्मा- 

न्मोजवेद्धिजान् ॥ कामाय विदितं काम्यमगिप्रिताथसिद्धये । वद्ध यक्रियते श्राद्धं वृद्धि- 
श्राद्धं तदुच्यते ॥ गन्धोदकतिरैर्मशरं इ्यायात्रचतुष्टयम् । अर्ष्याथं पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं 
प्रसेचयेत् ॥ ये समाना इति द्राभ्यामेतज्जेयं सपिण्डनस् 1 निलेन तुल्यं शेषं खदेकोष्ि 
ख्या अपि ॥' एतदुभयमेव च्ियाः । तेन शीकर्तृकं स्ीसंप्रदानकं चेद्युमयनियम इति 
कल्पतङ्ः । अमावासां यच्ियते तत्पावैणमिति स्मृतम् । क्रियते वा पर्वणि यत्तवर्व- 
णमिति खितिः ॥° अत्र॒ पवे~“चतुरदश्यष्टमी चैव अमावास्या च पूर्णिमा । पवीण्येतानिं 
राजेन्द्र रवरिसंक्रमणं तथा ॥' इति विष्णुपुराणोक्त संक्रान्यादि । गोष्ठयां यक्तियते 
श्राद्धं गोष्ठीशराद्धं तदुच्यते । बहूनां विदुषां संपत्सुखा्थं पितृतृ्ये ॥ क्रियते शुद्धये यत्तु 
ब्रह्मणानां तु भोजनम् । शुद्र्थमिति तस्ोक्तं वैनतेय भनीषिभिः ॥ निषेककाटे सोमे च 
सीमन्तोन्नयने तथा । जञेयं पुंसवने चैव श्राद्धं कर्माद्गमेव च ॥ देवानद्य यच्छुद्धं तत्तु 
दैविकसुच्यते । गच्छन्देशन्तरं यस्तु श्राद्धं कुयात्त॒ सर्पिषा ॥ यात्राथमिति तवोक्तं प्रवेशे 
च न संशयः । श्रीरोपचये श्राद्धमर्थोपचय एव च ॥ पु्यथमेतद्विक्ञयमोपचायिकसुच्यते ॥" 
गोष्ठयां श्राद्धकर्तृससुदाये संभूय सामग्रीसंपादनेन श्राद्धमिदर्थः । युगपत्तीथादिप्ाप्ती 
विदुषां श्राद्धसंपदा सुखार्थं भिन्नपाकारक्तौ बहुपितृकश्राद्धमेकः कुर्यादिति कल्पतरुः 
चाङ्कधरश्च । शुद्धिभाद्धं प्रायधित्ता्गमिति मैथिलाः ! अच पा्वेणेकोदिषृद्धिसपिष्डी- 
करणात्मकं चतुर्विधमेव मुख्यम् । तस्ेवायं प्रपश्वः ॥ 

अथ आद्धदेशाः । मनुः-्ुचिदेरं विविक्तं तु गोमयेनोपठेपयेत् । दक्षिणोप्रवणं 
चैव प्रयत्रनोपपादयेत् ॥' प्रथ्वीचन्द्रोदये विष्णुघर्म-'द्िंणाप्रवणे देले तीर्थादौ 
च गृहेऽपि वा । मूसंस्कारादिसंयुक्ते श्राद्धं ऊर्यासयलतः ॥' तत्रैव प्रभासखण्डे 
(तीयादष्टगुणं पुण्यं खगे ददतः शमे । भारते-'तख देयाः कुरुक्षेत्र गया गज्ञा सरखती । 
परमासं ५ पुष्करं चेति तेषु श्राद्धं महाफरम् ।॥' स्कान्दे-^तुरुसीकाननच्छाया यत्र 
यत्र भवेद्धिज । तत्र श्राद्धं प्रदातव्यं पिवृणां तृसिहेतवे ॥ माधवीये श्राद्धोपक्रमे 
व्यासः-भटोदपो प्रयागे च कार्यां च कुरनाङ्गठे' । राङ्खः-“गङ्गायुनयोसतीर 
पयोष्यमरकण्टके । नर्मदा बाहुदातीरे भृगुरिङ्गे हिमाल्ये ॥ गङ्गाद्वारे प्रयागे च नैमिषे 

१--भतर जीरम्दुः षशबन्तशचु्येनद्ति टीकाशयः । = २-श्व्णं ऊमलिन्ोयामः इति कोका 
दक्षिणायां निन्नम् । 2--दृक्षिणतो निश्नीङृते स्थरे । ४--मूसंस्कारो यारवव्क्येनोक्तः । 'भृञ्चदि- 
जना द्रादाल्करद्वाकनणत्तथा । सेक्दुदेखनाद्ेपष्ट्हं माजनङेपनातर +` इति । 

श्राद्धरक्षणानि ! 



श्राद्धे निषिद्धदेशाः 1 तृतीयपरिच्छेदसोत्तरार्धम् । २६७ 

पुष्करे तथा । सरिद गयायां च दत्तमक्षय्यतां व्रजेत् ॥ अपि जायेत सोऽस्माकं कुले 
कधिन्नरोत्तमः । गयादीर्पे वटे श्राद्धं यो नो दात्समाहितः ॥ एष्टव्या बहवः युत्रा यद्- 
कोऽपि गयां त्रजत् । यजेत वाश्वमेषेन नीट वा बषयुत्मृजत् ॥' आदिदयपुराणे-पच्वक्रोरं 
गयाक्षेत्रे कोशमेकं गयारिरः । महानचाः पश्चिमेन यावदृधश्वरे गिरिः । उत्तरे ब्रह्मयुपस्य 
यावदक्षिणमानसम् । एतद्याशिरो नाम विषु खेकषु विश्रुतम् ॥° इति } खलपाणौ 
बृहस्पतिः-“गयायां धर्मपृष्ठे च सरसि ब्रह्मणस्तथा । गयादीर्षेऽक्षयवटे पिदृणां दत्तमक्ष- 
य॒म् ।॥ धममौरण्यं धर्मपृष्ठं धेनुकारण्यमेव च । द्टरैतानि पिदरः्ार्चन्वंशान्विशतिञदधरेत् ॥ 
चिस्थलीसेतौ वायवीये-शमीपत्रप्रमाणेन पिण्डं दद्यादयारिरे ! उद्धरेत्सप्च गोत्राणि 
कुटमेकोत्तरं शतम् ॥' सप्तगोत्राणि तु-“पिता माता च भार्यां च भगिनी दुहिता तथा । 
पितरृमातृष्वसा चैव सप्त गोत्राणि वै विदुः ॥' इति 1 एषां गोत्राणमिकोत्तरसतं कुं पुरुषा 
इयथः । ते चोक्तास्तत्रैव-"तत्वानि विंदति वपा द्राददोकादशा दस् । अष्टाविति च 
गोत्राणां ुरमेकोत्तरं शतम् ॥' तत्वानि चतुविंशतिः । ते च द्वादश पूर्वां दादश पराः । 
एवमग्रेऽपि । प्रयोगपारिजाते पाद्ये-श्ाटग्राममयी मुद्रा संखिता यत्र डु्रचित् । 
वाराणस्या यवाधिक्यं समन्ताद्योजनत्रयम् ।॥ तथा-यक्किचिवेतृकं ऊुर्यातसपिण्डं वा 
तदन्तिके । विष्णुलोकं स गच्छेत्त॒ र्भमते शाश्वतं पदम् ` तत्रैव वाराहे-्टेच्छदेरे 
सुच वापि चक्राद्ो यत्र तिष्ठति, योजनानां तथा तरीणि मम क्षेत्रं वसुंधरे ॥ चक्राङ्ख 
तु सान्निध्ये यत्कर्म क्रियते नरः । सानं दानं तपः शराद्धं सर्वमक्षयतां बेत् ॥ 

अथ निषिद्धदेद्ाः । पथ्वीचन्द्रोदये स्कान्दे-श्रिशङ्गोैर्जयेदेरं सवं दादश- 
योजनम् 1 उत्तरेण महानद्या दक्षिणेन तु कीकटान् ॥ देशखेरङ्कबो नाम श्राद्धकर्मणि 
वर्जितः ॥' बायबीये-श्रणष्टाश्रमधमोश्च देशा व्याः ्रयलतः ।' यमः-'रूक्षं कृमि- 
हतं ङिन्न संकीणानिष्टगन्धिकम् । देशं त्वनिष्टशब्दं च वर्जयेच्छराद्धकर्मणि ॥' तत्रैव 
शाङ्कः-"गोगजाश्वादिजष्ेषु कृतिमायां तथा सुवि । न डुर्याच्छद्धमेतेषु पारक्यासु च 
भूमिषु ॥ यमः-परकीयप्रदरेषु पिदृणां निवेपेत्त यः । तद्धमिखामिपितृमिः श्राद्धकर्म 
विहन्यते ॥° जाद्यभारतयोरपि-"परकीयग्रदे यस्त॒ खागिपदसर्षये्दि । तद्धमि- 
खामिनस्तस्य हरन्ति पितरो चरात् ॥ अग्रमागं ततसेभ्यो दचान्मूल्यं च जीवितम् ॥" 
श्रद्धा्हाणामग्रभागं राद्धं, तद नर्हाणां शुद्राणां तु मूल्यमिति केचित् । षोडशीपिण्डिऽबा- 
न्धवानामपि पिण्डोक्तेः, भेऽबान्धवा बान्धवा वा इलादितर्पणवाधापततेश्च नामगोत्रं 
श्राद्धनिषेधो नान्यत्रेति गौडाः । विप्रायुतस्य शुद्धापुत्रश्राद्धनिषेधो नान्यत्र । अग्रदानं चान्न- 
ल्ागादपर्वं कार्यमिति मैथिला; । तन्न 1 अग्रभागसख आद्धपरतवे मानाभावात् । अन्नदाने 
च निषेधाभावात् ! लागादार्वं करणेऽनङ्गेन व्यवधानापत्तेः। अङ्गते च मानाभावात् । इदं 
 +--यीकाकारस्तु “निेधाव्' इति पारमा श्राद्ध दि्सुने कलविस्मद्यासमथमं नरः” इत्यदि- 
निषेधादिलयथैः इति स्पष्टीकरोति, तत्तु सुभीमिर्विंमशेनीयम् 1 



२६८ नि्णैयसिन्धौ [ श्राद्धकासः 

च खाम्यनुक्ञामावे । तदुक्तं तत्रैव चाद्ये-खररिकिषु गेषु खेष्वलुज्ञापितेषु च । श्राद्ध- 
मेतेषु दातव्यं वरज्यमेतेषु नोच्यते ॥ किरातेषु कलिङ्गेषु कोड्कणेषु खसेष्वपि । सिन्धोर 
तरकूठेषु नर्मदायाश्च दक्षिणे ॥ पूवण करोयाया न देयं श्राद्धमुच्यते ॥° इदं काम्य- 
विषयम् । अन्यथा तत्रानां सरवश्राद्धाकरणापततेः ॥ नर्मदादक्षिणिऽपवादः स्कान्दे 
(स॒द्य चोद्धवो यत्र यत्र गोदावरी नदी । पएरथिव्यामपि कृस्ल्लायां स प्रदेरोऽतिपावनः ॥' 
परकीयत्वापवाद आदिदयपुरणे-*अयवी पर्वताः पुण्या नदीतीराणि यानि च । सवा- 

ण्यखामिकान्याहू्मि तेषु परिग्रहः ॥ वनानि गिरयो नयस्तीथान्यायतनानि च । देव- 
खाताश्च गतीश्च न खाम्यं तेषु विदयते ॥ स्खतिसारे-'नैकवासा न च दीपे नान्तरिभ 
कदाचन् । शरुतिस्पृयुदितं करम न ऊु्यादजुचिः कचित् ॥' दिवोदासीये-भ्टेच्छदेशे 
तथा रात्रौ संध्यायां विप्रवजिते । न श्राद्धमाचरदिदवान्नं चाकारो कथचन ॥ 

अथ शआ्रद्धकाटाः; । ते च संक्रान्तियुगादिमहाख्यादयः प्रायेण पू्वपरच्छदटये 
उक्ता एव । केचिततच्यन्ते । परथ्वीचन्द्रोदये च्रद्धपरारारः-श्राद्धं बृद्धावचन्द्रेम- 
च्छायग्रहणसंक्रमे 1 नवोदके नवान्ने च नवच्छन्ने तथा गृहे ॥ नवेक्षवेषु चेदन्ते पितर 
हि मघाखपि । पितरः खृहयन्यन्नमष्टकायु मघाय च ॥ इति दरातातपपारः। 
मवोदके नवकूपवाप्यादाविति केचित् । वषौपक्रमे आददरप्रवेशे इति गोडाः । नवान्न- 
श्रद्धे विरेषो च्योतिषे-्येषठारोषार्गे सूरये मृगनेत्रानिसात्मके । नवात्रे्भोजनश्राद्ध 
जन्मचन्द्रतिथो न च ॥ आ्केषाकरत्तिकाथ्येष्ठामूठाजपदगेषु च । गुरुभोमदिने स्कति तिथौ 
नाचाब्रवोदनम् ॥' तच्रेव~श्रधिके शुद्धपक्षे तु नवारं श॒सखते बुधैः ¢ अतः कृष्णपक्षे 
नेति गौडाः । नैथिरास्तु अकृताग्रयणं चैव धान्यजातं नरोत्तम ५ इति वारादोक्ते 
्रतिधान्यं ्राद्धमाहुः । तन्न । जातपदस्य श्राद्धयोग्यसमूहपरत्ात् । हेमाद्रौ जातु- 
कण्येः-श्रहोपरागे च युते च जते प्रयि गयायामयनद्रये च । विद्यं च शङ्खे च तथैवं 
प दत्तं मवेिष्कसदस्ततुल्यम् ॥ शङ्खं प्राहुरमावायां श्चीणचन्द्रं हिजोत्तमाः । अष्टकासु 
भवेखद्मं तत्र दत्तं तथाऽक्षयम् ॥' तत्रैव शाङ्कः-'यदा विष्ठव्धैतीपातो माुवारस्तयैव च । 
पञ्चकं नाम तसमोक्तमयनाच् चतु्यणम् ॥' 

याज्षवल्क्यः-'अमावास्याष्टकां वद्धिः कृष्णपक्षोऽयनदयम् 1 द्रव्यं जाद्णसंपत्ति- 
विंषुवत्सूयसंकरमः ॥ व्यतीपातो गजच्छया ग्रहणं चनद्रसू्थयोः । श्राद्धं प्रति रुचिश्रैव 
श्राद्धकसः अकीर्तिताः ॥' कृष्णपक्षः सर्वोऽपि, 'शकेनाप्यपरपक्षं॑नातिक्मेत् मासि 
मासि वाऽदानम्' इति श्रुतेः । "ऊर्वं वा चतुर्थ्यां यदहः संप्ते ऋते चतुर्दशीम् इति 
कात्यायनोक्तेः, मासि मासि कायम्, अपरपक्षस्यापराह्नः श्रेयान्" इत्यापस्तम्बोक्ते 
वीप्सया सवेकृष्णपक्षेषु निलयम् । तेनोपसंहारान्महाख्यपरत्वं परास्तम् । अत्र प्रय, 

१--“ज्येष्ठसोषार्धमे सूर्ये इति पाठः \ २---मश्टकाश्चब्दस्तु कर्म नामभरेयत्वेऽपि तदधिकरणकारुल्वेन 
पू्बोत्तरतिथ्योरुपरक्चषणत्वेनान्र निर्दिश्यते । 
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पञ्चम्यादि, यदहःसंयत्तिवा इति अरयः पक्षाः । यदैकदिने श्रद्धं तदा दार्थ एथगेव, 
याज्ञवल्क्येनामावास्ायाः पथद्निर्देशात् । एतेन कृष्णपक्षे यदहः संपद्यते अमावाखायां 
तु विशेषेण इति निगमोक्तेगणोऽपरपक्षश्राद्धघामावायेति खछल्पाणिमतमपास्तम् 1 
अराक्तौ दरोनापि मासिश्राद्धसिद्धिः" इति नारायणच्रत्तिः । निरमनिकानां कसिमि्चिदधने। 
आहितामरेस्तु दर्शे एव, न दर्दोन तिना श्राद्धमाहितामेदधिंजन्मनः ।' इति मनक्तः । 
सरवकृष्णपक्षाशक्तौ मात्स्ये-अनेन विधिना श्राद्धं तरिरब्दसखेह निवपेत् । कन्याङुम्भ- 
वरृषसेऽरके कृष्णपक्षे च सर्वदा ।' कर्कोऽपि-'आहितारः संवत्सरे त्रिःश्राद्धनियमःः इति । 
देवलः-अनेन विधिना श्राद्धं छुर्यात्संवत्सरं सक्त् । द्विथतुर्का यथा श्राद्धं मासे मासे 
दिने दिने ।" कृष्णपक्षेष्वपि महाटयख शरेष्ठतलम् । तथोक्तं प्राक् । व्यतीपाते विशेषमाह 
हेमाद्रौ राङ्कः-“फठं रक्षं समुखत्तौ अमणे कोटिरुच्यते ! पतने श॒तकोश्यस्तु परते वै 
दत्तमक्षयम् ॥ स्योतिःदाखे-द्धार्विरतिस्तथोखत्तो भमणे चैकर्विलतिः । पतने दश्च 
नाब्यस्तु पतिते सप्त नाडिकाः ॥" अन्यौ च दवौ व्यतीपातो प्रागुक्तो । हेमाद्रौ माक- 
ण्डेयः-'यदा च शओोत्रियोऽभ्येति गृहे वेदविदभिचित् । तेनेकेनापि कर्वव्यं श्राद्धं च 
विषुवच्छुभे ॥" इदं चापिण्डं कायैमिति हेमाद्रिः । एतजीववितृकोऽपि र्यात्, “उद्वाह 
पुत्रजनने पिच्येष्टयां सौमिके मखे । तीर्थे जाद्यण आयाते षंडेते जीवतः पितुः ॥' इति 
मेजायणीयपरिरिष्टोक्तेः \ 

तिथिविशेषे फठविरेषो याज्ञवलस्क्येनोक्तः- “कन्यां कन्यावेदिनश्च परन्वे सत्सु 
तानपि । चूतं कृषिं च वाणिज्यं द्विशफेकरफांस्तथा ॥ ब्रहयवर्चसिनः युत्रान्खणैरोप्य 
सकुप्यके । जञातिश्ेष्ठयै सर्वकामानाप्नोति श्राद्धदः सदा ॥ प्रतिपस्भृतिष्वेकां वर्जयिता 
चतुदंशीम् ॥' एताः कृष्णपक्षखा एव । महार्ये तु फटमभूमेति प्रथ्वीचन्द्रोदयः । 
पौर्णमास्यां हेमाद्रौ पितामहः-अमावाखानव्यतीपातयोर्णमाखष्टकादु च । विद्रानधराद्ध- 
मङ्ुवीणो नरकं भ्रतिप्यते ॥° एतन्माध्यादिपरम्, श्रीदिपाके च कर्तव्यं यव्रपाके च 
पार्थिव । पेोर्ण॑मासी तथा माधी भावणी' च तरपोत्तम । ्रोषठप्यामतीतायां तथा इृष्ण- 
ब्रयोदशी 1 एतांस्तु श्राद्धकाखान्वे -निलयानाहं प्रजापतिः ॥ इति विष्णुधमोक्तिः । 
विष्णुः-"माधी ग्रषठपयुध्वं कृष्णा घ्रयोदरी' इति । अत्र माधी पौणैमासीति कल्पतरुः । 
श्रावण्युष्वैमपि मधायोगसंमवा्रयोद्ीविशेषणम्' इति गोडाः । नकषत्रेष्वपि याज्ञ- 
वट्क्यः-“ख्गं चपलयमोजश्च शौर्यं कषत्रं बरं तथा । पुत्रन्क्रष्ठयं च सौमाग्यं समू 
मुख्यतां शुभम् ॥ प्रवृत्तचक्रतां वापि वाणिञ्यप्रभूतीनपि । अरोगित्वं यश्चो वीतशोकतां 
प्रमां गतिम् ॥ धनं वेदान्मिषकूसिद्धिं कप्य गामप्यजाविकम् । अश्वानायुश्च विधिवद्यः 
श्राद्धं संप्रयच्छति ॥ कृत्तिकादिभरण्यन्तं स॒ कामान्परा्रयादिमान् ॥` फखन्तयार्वेपि 
महाभारतकौमवर्चेयानि । माधबीये मरीबिः-¶त्तिकादिषु शे शरदि 
यकटमीरितिम् । विष्कम्भादिषु योगेषु तदेव फठमिष्यत ॥ बहस्पकि^भसेस्यं चेव 
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सौमाग्यं शत्रूणां च पराजितम् । सवौन्कामान्पियां विदां धनमाययुयैथाक्रमम् \ सूयादि- 
दिवसेष्वेतनच्राद्धकरह्यमते टम् ! ववादिकरणष्वेतच्छ्रद्क्ह्ठभते फठम् ॥" अन्यानि च 
पृण्णवतिश्राद्धादीनि प्रागक्तानि । माकण्डेयपुराणे-श्राद्धाद्रव्यसंपत्तौ तथा दुःखघ- 
दरीने । जन्म मरहषीडासु श्राद्धं इर्वीति चेच्छया ॥' 

अथ आद्धाधिकारिणः । चच्दिकायां सुमन्तुः-“मतुः पितुः ्रकु्बीति 
संखितस्यौरसः सुतः। ैतृमेधिकसंस्कारं मत्रपू्कमादतः। तत्रैव हेमाद्रौ राङ्कः-"पितुः 
त्रेण कतैव्या पिण्डदानोदकक्रिया । पुत्राभावे तु पत्री खात्तदमवे तु सोदरः ॥ अत्र 
य्यपि पुत्रपदं कषेत्रजादिद्रादशविषपुत्रपरम्, ते च द्वादश पुत्रा यान्ञवल्क्येनोक्ताः- 
"ओरसो धर्मपत्रीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । क्षे्रजः क्षेत्रजातस्तु समोतरेणेतरेण वा ॥ गृहे 
प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतः स्मरतः । कानीनः कन्यकाजातो मातामहसतः स्तः ॥ 
अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनर्भवस्तथा । दयान्माता पिता वायं सपुत्रो दत्तको 
भवेत् ॥ ऋीतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यात्खयंकृतः। दत्तात्मा तु खयं दत्तो गर्भे विन्नः 
सहोढजः ॥ उत्यषटो गह्यते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत्सुतः । पिण्डदोऽशद्रशेषां पूर्वाभावे परः 
परः ॥ इति तथापि '्दत्तोरसेतरेषां तु पुत्रेन परियः । इति देमाद्रावादिलय- 
पुराणे कठावितरेषां पुत्रत्रनिषेधादौरसदततकप्रमेव । यपि िण्डदोंऽशहरशषां पूवा 
मवि परः परः ।' इति याज्ञवल्क्योक्तेरौरसाभावे दत्तक्ग्रापिः, तथाप्योरसामवे पोत्र 
तदमवे प्रपौत्रः तदभावे दत्तकादयः इति ज्ञेयम्, पुत्रेण ठोकान् जयति पैत्रेणानन्य- 
मश्वुते । अथ पुत्रस पौत्रेण ब्रस्यामोति विष्टपम् ॥' इति जीमूतवाहन धतव सिष्ठहारी- 
तराङ्कलिखितोक्तेः । लोकानन्यं दिवः प्रां पुत्रपोतरपरपोत्रकेः ।* इति याज्ञव- 
स्क्योक्तेख । पुत्रः पत्रश्च तसपुत्रः पुत्रिकापुत्र एव च । पी भ्राता च तञ्जश्च पिता 
माता सुषा तथा ।॥ भगिनी मागिनेयश्च सपिण्डः सोदकस्तथा । असंनिधाने पूर्वेषारुततर 
पिण्डदाः स्मृताः ॥ इति स्तिखं ग्रहे प्रोत्रानन्तरं पुत्रिकापुत्रोक्तेस्तत्समलत्वा् दत्त- 
कंस । यपि बृहस्पतिना-पोत्रश्च पुत्रिकापुत्रः खर्प्राध्षिकरावुमौ । कथि च पिण्ड- 
दाने च समौ तौ परिीर्तितो ॥" इति पौत्रसाम्यञुक्तम् । याज्ञवल्क्येन च “ओरसो 
धर्मपत्रीजसत्समः पुत्रिकासुतः # इति ओरससाम्यम्, तथापि लोके राजसमो मत्री 
इत्यादौ किचिच्यूने समराब्दप्रयोगात्, गोणुख्ययोः साम्यायोगाच्चस्तुय्थं तत् न तु 
समविकत्य इति अमितव्यम् । पुत्रः पोतः प्रपोत्रो वा आता वा ्रातृसंततिः। सपिण्ड- 
संततिर्वापि क्रियाय नृप जायते ॥ तेषाममवे सर्वेषां समानोदकसन्ततिः । मातृपक्षस- 
पिण्डेन संबन्धो यो जटेन वा ॥ कुरुद्येऽपि चोच्छिन्ने श्जीभिः काया क्रिया नृप । तत्सं 
घातगतेर्वापि तद्विक्थात्कारयेच्रप णुपुराणाचेति भ, 9 

घातगतेवापि ¦ || इति विह । प्रपोत्रानन्तरं दत्तकादय 
इति एथ्वीचन्द्रमदनरलन्नकालाददयः । मदनपारिजातेऽप्येवम् । 

१-=“दुत्तात्मावतुः स्वम दत्तः" इति पाठः । 
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, बोपदेवरुदरधरादयस्तु- पुत्रेषु विचमनेषु नान्यं वै कारयेत्खथाम्।' इति खुमन्त- 
्तो-“पितामहः पितुः पश्वायथ्चत्वं यदि गच्छति । पोत्रेणेकादशाहादि कर्वव्यं श्राद्धषोडदचम्॥। 
नेतव्वैत्रेण कतैव्यं पुत्रवांञ्ेवितामहः ।!' इति । छन्दोगपरिरिष्टे च पुत्ररब्दख द्वाद्- 
राविषसुतपरत्वात् , ूवाभवे परः परः इत्यस्यानन्यपरत्वाचच, दत्तकाचभवे पौत्रादीनामप्य- 
धिकार इलाहुः, तदधोणय॒ख्ययोः साम्यायोगादत्तके सति पोत्रस्यांशदरतस्याप्यभावापत्ते 
तरपदस्योरसमा्रपरत्वाचिन्यम् । अत एव निपेधादुपनीतपै त्रस्ेऽप्बलुपनीतसुत्रयेवा- 

धिकारः, ओरसश्वालुपनीतोऽपि कुयात्" इयाह प्रथ्वीचन्द्रोदये सुमन्तुः-श्रादध कु्याद- 
वद्यं तु प्रमीतपितृको द्विजः । व्रतस्य वाञ्रतखो वा एक एव भवेचदि ॥" बृद्धमनुः- 
ऊयादनुपनीतोऽपि श्राद्धमेको हि यः सुतः 1 पितृयज्ञाहतिं पाणो जहयाद्राद्चणसख सः ॥° 
एको यस्य ओरस इयर्थः । मनुः-नद्यसिन्युज्यते कमे किंचिदामेौ ज्ञिवन्धनात् । नाभि- 
व्याहारयेद्रह्च खधानिनयनास्ते ॥` ब्रहयनवेदः । सुमन्तुरपि-नाभिव्याहाययेद्रञ् 
यावन्मौज्ञी निवध्यते । मत्राननुपनीतोऽपि षटेदेवैक ओरसः ।' अयं मतव्रपाटस्िवष- 
ृतचूडस्येव, अनुपेतोऽपि वीत मच्रवत् पैतृमेधिकम् । यचसौ कतचूडः सादि स्या 
त्रिवत्सरः ॥' इति सखुमन्तूक्तः । यत्त॒ व्याघ्रः-कृतचूरस्तु कुवीत उदकं पिण्डमेव 
च । खधाकारं प्रयुज्ञीत बेदोचरारं न कारयेत् ॥ इति । यच स्मरतिसंग्रहे-कृतच- 
डोऽतुपेतश्च पित्रोः आराद्धं समाचरेत् । उदादरेत्खधाकारं न तु वेदाक्षराण्यसो ॥ इति, 
तस्रथमवर्षचूडाविषयमिति माधवमदनरल्नप्रथ्वीचन्द्राः । चिवर्षोध्यं मच्रवत्तख 
विकल्य इति चच्रिका बोपदेवश्च । दत्तकादिपरो निषेध इति वयम् ¦ 

मदनरले स्कान्दे-यज्ञेषु मच्रवत्कमै पती ऊ्यीद्यथा तृप । तथोष्वदेहिकं करम 
कुर्यात्सा पर्मसंस्कृता ।' अशक्तो तु कालयायनः-'असंस्छृतेन पल्या च द्यग्निदानं सम- 
त्रकम् । कतैन्यमितरत्सवं कारयेदन्यमेव हि ॥' पुत्रश्च न जन्मतोऽधिकारी कितु वर्णो- 
तरमियाह कालादरः-“चौरादायान्दिकादर्वाक् न इुर्यावैतमेधिकम् । मदनरत्ने 
खुमन्तुरपि-'ुत्रश्रोयत्तिमत्रेण संस्कुयौदणमोचनात् ॥ पितरं नाग्दिकाचचौटातैतृमेषेन 
कर्मणा ॥ एतचोरससेव । दत्तकादीनां तूपनीतानामेवाधिकार इति कालादद; । 
प्थ्वीचन्द्रोदयेऽपि स्कान्दे-पित्रोरयुपनीतोऽपि विदध्यादोरसः सुतः । ओध्वैदेहिक- 
मन्ये तु संस्कृताः श्राद्धकारिणः ॥ इति । अन्यत्रापि दरीमदहाखयादावनुपनीतखयाधि- 
कारोऽस्माभिः पूर्वसुक्तः । प्रपौत्राभावे दत्तकादय एकादश पुत्राः । तदभावे भुः पती, 
तखा सः। “अपुत्रा शयनं भरतः पाटयन्ती चते खिता । पल्येव दात्तपिण्डं कृत््- 
भशं रमेत च ॥" इति ब्ृद्धमनृक्तः। “भार्यापिण्डं पतिदैचयाद्धत्रे मायौ तथेव च । श्वश्वा- 
देश षा चैव तदभावे सपिण्डकाः ॥" इति, पु्रामावे तु पत्री सखादयव्यभवे तु सोदरः 
इति च हेमाद्रौ राङ्क क्तेः । पथ्वीचन्द्रौोदयस्तु-कानीनगूढसहजयुनर्भूतनयाश्च ये । 
पनमा म माता ततो तानो नमनततनदनयमनव्मन 



२७२ निणयसिन्धो [ श्रद्धेऽधिकारिणः 

पव्यमावेऽषिकुर्युते अप्रशस्ताः स्मृता हि ते ॥ इति स्खृतिसंग्रहात् पत्यभावे 
कानीनादय इयाह 

प्युरपि सपत्ीपुत्रे सति नाधिकारः, पितृपल्यः सव मातरः" इति खमन्तक्तेः। विदध्याः 
दौरसः पुत्रो जनन्या ओध्वदेहिकम्। तदभावे सपलीजः क्षे्जाचा स्तथा स्मरताः ॥ तेषामभावे 
त॒ पतिस्तदभावे सपिण्डकाः ।` इति मदनरले कालयायनोक्ते । श्वह्वीनामेकपन्ी- 
नामेष एव विधिः स्मरतः । एका चेदयुत्रिणी तासां सवासां पिण्डदस्तु सः ॥" इति वृहस्पति. 
वचनाच ॥ अपरार्कैऽप्येवम् । तेन यच्छुद्धिविवेके उक्तं-सलपि सपलीयुत्र पद्युरेवा- 
धिकारः” इति, ततनिरस्तम् । यच्र तत्रैव कालयायनः-न भार्यायाः पतिदैघादपुत्राया अपिं 
कचित् ।' य विष्णुपुराणम्-कुटद्रयेऽपि चोत्पन्ने खीभिः कायो क्रिया नृप }' इति, यच्र 
माकंण्डेयपुराणम्-'सर्वाभावे क्षियः कुर्युः सखभर्द॑णाममच्रकम् ॥ इति, तदासुरादि- 
विवादोदाविषयम् , श्वम्यैर्विवादैरूढा या सा पती परिकीर्तिता । कऋयक्रीता तु या नारीन 
सा प्त्यमिधीयते ॥ न सादैवेनसा प््यि दासीं तां मुनयो विदुः }' इति माधीये 
छातातपोक्तेः । यत्तु ुदिरल्लाकरः श्ल पाणिश्च-अपुत्रख च या पुत्री सापि 
पिण्डम्रदा भवेत् । तख पिण्डान्दशेकं वा एकादेनैव निक्षिपेत् ।॥' इति जाबालोक्तेः, 
(मतुधंनहरा पल्ली तां विना दुहिता स्मता । अङ्गादङ्वात्य॑भवति पुत्रवहहिता चृणाम् ॥ 
इति बृहस्पतिना दुहितुर्धनहास्तिक्तेथ पपुत्रामवे कल्या, तदभवे सपलीपु्रः' इला- 
हतुः । तत् पूर्वविरोधात्, भातुईहितरः शेषग्रणात्ताभ्य ऋतेऽन्वये ।” इति दुदितुमोतृषन- 
आदितेन पुत्रस तच्द्रद्धानधिकारापत्तेशयोपेक्ष्यम् । वचनं त॒ अ्रतृपुत्रा्यमावविषयम् । 
पल्यभावे अविमक्तस्य सोदरः, पूर्वोक्तदङ्धवचनात् । विभक्तय तु दुहिता, धनहारितवात् ; 
पर्वोक्तजाबाखवचनाच । तत्राप्यूटानूटासमवाये उदेव, दुहिता पुत्रवककुयौन्मातापि- 
बरोस्तु संस्छृता । आदौचमुदकं पिण्डमेकोषषटं सदा तयोः ।॥" इति भरद्वाजोक्तेः । 
तदमवि दौदित्ः, षनदारितात्; 'मातापित्रोरपाभ्यायाचार्ययोरोष्वैदेदिकम् । दुर्वन्मा- 
तामहस्यापि त्ती न भ्रश्यते व्रतात् ॥" इति चच्छ्िकायां च्रद्धमनुक्ते;। "यथा बत 
लयोऽपि सुतः पितः ऊर्याकियां सृप । उदकाच्यां महाबाहो दौहिवोऽपिं तथार्हति ॥' इत्य 
पराके भविष्योक्तेश्च । एतद्धनदारिण आवस्यकं नान्यसेदयाह तत्रैव स्कन्द +-श्राद्धं 
मातामहानां तु अवश्यं षनहारिणा । दौहिमिणार्थनिष्करये कर्तव्यं पूर्वुत्तरम् ॥ इति । 
तेन 'दोदित्रोऽत पुत्रीकृतः इति देवयाल्ञिकोक्तिः परास्ता । अत्र पलीदौहिवसमवाये" 
ऽखदरत्वासत्येव इयात् । 

दोद्िभरातूषुत्रसत्वे विभक्तस्य दोदित्रः, अविभागे भ्ातृपत्रः। अतृतसुत्रसतरे कनि- 
छेत् अतेव, चयेष्ठशे्तसुतरः कुयौदिति दाक्षिणालग्रन्थाः । हारलतादौ तु-श्रातु- 

$नया इताः” इखनत्र पटः । २--=+भआयपिष्डं पतिदद॑धाव्' इति ब्रचनं त्विलयर्थः । 
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भरता खयं चक्र तद्धायी चेन्न विद्यते । तस आतृुतश्वक्रे यख नासि सहोदरः ॥' 
इति बाह्योक्तेः, पत्री ऊर्यालसुतामावे पल्यभावे सहोदरः ।' इति कौमोच्च च्येषठ- 
भ्रातैव कुर्यान्न तद्यु्रः । यद नानुजस्य तथाग्रजः इति, तत्कनिष्ठभ्रातृसत्वविषयम् यच्च 
मलुः-^सर्वेषामेकजातानामेकश्वेसुत्रवान्भवेत् । स्वस्तास्तेन पुत्रण पुत्रिणो मयुखरवीत् ॥ 
इति, तत्सहोदरामावबिषयमि्युक्तम् । एतेन पुत्रत्वातिदेशोऽयम् । अतस्तस्मिन्सति 
एकादस्च पुत्राः प्रतिनिधयो न कार्याः, स ए पिण्डदोऽरादरशेति वाचस्पतिमनुर्दीका- 
कल्पतरुरलाकरादयः परास्ताः, द्वादशविधपुत्राभावे प्वीदुहितरः इति याज्ञ- 
वल्क्योक्तेश्च । तस्मादततुत्रप्रसंसेयमिति विज्ञानेश्वरः, अविभक्तविषयं वा । 
मदनरने स्थतिसंगहे-'ुत्रः कु्यापितः श्राद्धं पल्ली च तदसंनिधौ । धनहार्यथ दौ- 
हि्सतो भाता च तत्सुतः ॥ भबोः(तुः) सदोदरो भाता कु्यादाहादि त्ुतः। ततस्त्वसोदरो 
भ्राता तदभाव च तस्सुतः ॥' इति । भ्रातृपुत्रामावे कमेण पितृमातृखुषाखसतदुत्रादयः; 
धनहार्तित् । भगिनीतस्सुतयोर्विशेषमाह मदनरन्ने कास्यायनः-अनुजा अग्रजा 
वापि भातुः कुर्वीति संस्कियाम् । ततस्त्वसोदरा तद्वक्तमेण तनयस्तयोः ॥* अपरार्के 
काष्णीजिनिः-पुत्रः रिष्योऽथवा पती पिता भ्राता सषा गुरुः ! खीदारी धनहारी च 
कर्यापिण्डोदकक्रियाम् ॥› माकंण्डेयपुराणे- पुत्रो आता च तसपुत्रः पत्री माता तथा 
पिता । वित्तामावेऽपि शिष्यश्च कुर्वूरज्ोष्वैदेहिकम् ॥' तेन धनहारी एतदत्र इति काला- 
दर; । जत्र पाठक्रमो न विवक्षितः, पूर्ववाक्येषु अथ-ततः'शब्दादिभमिः श्रौतक्रमोक्तेः अथ 
जिह्ाया अथ वक्षसः इतिवत् । 

पथवीचन्द्रोदये चरद्धमयुः-“सषखसीयतयपु्रज्ञातिसंबन्धिवान्धवाः । पुत्राभावे 
तु इर्वरन्सपिण्डन्तं यथाविधि ॥ माकंण्डेयपुराणे-पुत्रा्ुतसन्नवन्धोश्च सखापि 
शञ्युरख च । जामाता सेहवकु्यांदखिरं पेतृमेधिकम् ॥" चन्द्रिकायां ब्रद्धराता- 
तपः-“मातुटो भागिनेयस्य खस्ीयो मातुख्ख च । शवदुरसख गुरोश्चैव सख्यु्मातामहस 
च ॥ एतेषां चैव भार्याणां खयुमीतुः पितुस्तथा । श्राद्धमेषां तु क्तन्यमिति वेदविदो 
विदुः ॥° छयुद्धिविवेके पएृथ्वीचन्द्रोदये च बाय -दत्तानां वाप्यदत्तानां कन्यानां 
कुरते पिता 1 चतुर्थेऽहनि तास्तेषां ऊर्वीस्न्सुसमादिताः ॥ दत्ताःवाग्दत्ताः । मातामहानां 
दोदििाः कुर्वन्यहनि चापरे । तेऽपि तेषां भङर्वन्ति द्वितीयेऽहनि सर्वदा ॥ जामातुः श्वञु- 
राशवक्रसेषां तेऽपि च संयताः; । मित्राणां तदपदयानां श्रोत्रियाणां गुरोस्तथा ॥ भागिनेय- 
सुतानां च सर्वेषां त्वपरेऽहनि । राज्ञोऽसति सपिण्डे तु निरये पुरोहितः ॥ मत्री वा 
तदन्ञौचं तु पुरा चीत्वी करोति सः ॥ अत्र द्वितीयादादौ श्राद्धविधानमयसंचयनपरम् । 
कालादर्चो-"दादादिमच्रवकित्रोर्विदध्यादोरसः सुतः । तदभावे तु पोत्र ्रपोत्रः पुतरि- 
कासुतः ॥ दौहितोःषनहर च आता तत्पुत्र एव च । परिता माता खषा. चेव खसा 
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तलत्र एव च ॥ सपिण्डः सोदको मातुः सपिण्डश्च सदोदकः । सखी च शिष्यलिगाचायी 
जामाता च सखापि च । उत्सन्नवन्धो रिक्थिन कारयेदवनीपतिः ॥' गौतमः-पुत्रामावे 
सपिण्डा मातृसपिण्डाः शिष्याश्च ददयुस्तदभावे ऋविगाचार्यो' । यत्तु चन्द्रिकायां ब्द्ध्- 
छातातपः-श्रीया श्राद्धं प्रकर्तव्यं सर्वषां वणैरिङ्िनाम् ।: इति, तत्सवणविषयम् ; ¶्राह्य- 
णस्लन्यवर्णीनां न यौतक किचन । कामाष्टोमाद्वयान्मोदाच्छरत्वा तज्ातितां बजेत् ॥' 
इति जाह्मोक्तेः, न बाद्यणेन कर्तव्यं श्रसयाप्योष्यदेदिकम् । द्रेण वा ब्राह्मणस्य विना 
परवात्वचित् ॥' इति पारस्करोक्तेश् । पारशवः=उदर्रापुत्रः । 

अत्रेदं तत्वम् । सर्वत्र पुत्रादेः पूरवस्यामावे पत्यादेरधिकार उक्तः । तत्राभावोऽसत्निधि- 
नरिष्यते । अत एव पूर्वत्र 'असेनिधाने पूर्वेषाम्" इत्यक्तम् । तत्रासञ्निधो पल्यादेः 
सवीधिकारे प्राते श्रोषितावसिते पुत्रः काटदपि चिरादपि । एकादश्याः कमशो ज्येष्टख 
विधिवच्कियाः । येष्नेव तु यत्कृतम् इयार्दशान्तरेऽपवादा्युत्रनाश्च एव पल्यादेः 
सपिण्डनादावधिकारः । असंनिधौ तु तदपूर्वमेव नोध्व॑म् । अतोऽनधिकारिणा अत्रादिना 
कृतमप्यक्रतमेवेति पुनरावतनीयम् । मासिकापकर्षोऽप्यावतैनीयः । एकादसाहमासिकानि 
नावतैन्ते, तज्यायसापि कर्तव्यं सपिण्डीकरणं पुनः ! इतिवदाव्ृत्तिविधाकमावादिति 
केचित् । तन्न । अय नि्मूरुखात् । अतस्तदपि कनिष्ठक्ृतमावतेते वृद्धिश्रौतपिण्डपितृयज्ञा्थ 
तु कृते नावर्तते, नासपिण्ड्याऽभिमान्पुचरः पितृयज्ञं समान्नरेत् । न पार्वणं नाभ्युदयं कुर्वन्न 
रमते एटम् ॥" इति, ध्रृच्युत्तरनिषेधनात्' इति, राता वा अतुपुत्रो वाः इलयादिद्ारी- 
तादिविचोभ्यः कनिष्ठादेरप्यधिकारात् । यथात्र ्येष्ठक्ंलबाधस्तथा पुत्रकर्वृतस्यापि बाधः! 
सपिण्डने तु बह वक्तव्ये तज्निणैये वक्ष्यामः 

अधिकारविरेषेण क्रियाव्यव्ोक्त॒विष्णुपुराणे-"एवः क्रिया मध्यमाश्च तथा 
चैवोत्तराः क्रियाः । विप्रकारः क्रिया शछ्ेतास्तासां मेदाञ्श्रणुष्व मे ॥ जदाहाद्रादशादयच् 
मध्ये याः स्युः क्रिया रेप । ताः पूर्वा मध्यमा मासि मायेकोदटसंक्ञिताः ॥ प्रते पितृत्व- 
मपन्ने सपिण्डीकरणादनु । क्रियन्ते याः क्रिया पुत्रैः मरोच्यन्ते ता नृपोत्तराः ॥ पितृमात्- 
सप्ण्डिश्च समानसख्िस्तथा । तत्संघातगतेश्रेव राज्ञा वा धनहारिणा ॥ पूव मध्यञ्च 
कर्तव्याः पुत्रायेरेव चोत्तराः । दौहविवी नरे कार्यासतत्तनयैस्तथा ॥ भतादनि त 
कतैव्वाः स्ीणामप्युत्तराः क्रियाः ।।' दोहिवतदयुत्रयोधनहारिणोरिदम् । एवमन्यख धनव, 
यशवायदरः स॒ पिण्डदायी' इव्यापस्तम्बोक्तेः, प्रेतस्य प्रेतकायीणि अक्ता 

¶न~पारञ्लवरुक्षणं तु-भ्यं जाद्यणस्तु श्चुद्रायां कामादुत्पादयेत्सुतम् । स पारयग्रेव शवस्तस्मात्पारसवः 
स्तः ॥“ २--पपुच्नामावे तु पल्ली स्यात्" इलस्य, "पितुः पुत्रेण कवैग्याः पिण्डदानोदकक्छियाः' इति 
शवामान्यशाखस्य सपिण्डने निवेधाहतेऽगतिकत्वापत्तेः ॥ २३---स्री्णां खतदिने ष्व पथक् श्राद्धम्, अन्यत्र 

पलाद्यदभागमिस्वम् ; दथा चोक्म्--'न योषिद्धयः एथग्द्यादबसानदिनाइते । खभवपिण्डमात्राभ्यस्वृसि- 
रादा यतः स्मरताः इकति ४ ` 



श्रद्धे त्वविभक्तानां विद्रोषः ] त्रतीयपरिच्छेदसयोत्तररधम् | २७५ 

धनहारकः । वणानां यद्धे प्रकतं त्रं प्रयतशवरेत् ॥' इति एथ्वीचन्द्रोदये व्याघ्रपा- 
दत्त; । मदनरन्न स्कान्देऽपि-'मल्मेतन्मनुष्याणां द्रविणं यखकीर्तितम् 1 इद्युक्वा 
ऋपिमिसस निर्दिष्ट निष्कृतिः पावनी परा । अदहपतनात्तस ऊर्याविण्डोदकक्रियाम् ॥' 
इट्यक्तम् । क्ियानिवन्धे कालयायनः-“न च माना न च पिता छुर्यातयुत्रख पैतृकम् 
नाग्रजश्च तथा भरता आादणां तु कनीयसाम् ॥' प्रथ्वीचन्द्रोदये वौधायनः-'फितरा 
श्राद्धं न कतव्य पत्राणां तु कर्थचन । रात्रा चव न कर्तव्यं श्रादृणां च कनीयसाम् ॥ यदि 
सहेन कुयोतां सपिण्डीकरणं विना । गयायां तु विशेपण ज्यायानपि समाचरत् ॥' अन्या- 
मावे पित्रादिरपि र्यात्, “उत्सन्नवान्धवं प्रतं पिता भ्राताथवाग्रजः ! जननी चापि संस्छु- 
यान्मददेनोऽन्यथा भवेत् ॥ इति खुमन्तृक्तः | 

ब्रह्मचारिणां तु खुद्धिषविवेके पएथ्वीचन्द्रोदये च ब्राद्य-“असमाप्तव्रतस्ापि करव्यं 
ब्रह्मचारिणः । श्राद्धं तु मातापितृभिरं तु तेषां करोति सः ।" श्राद्धं मासिकाब्दिकादि सर्म 
कार्यमियर्थः । निति निषेधोऽन्यसचे । यत्तु छन्दोगपरिरि्े-न लयजेत्सूतके कर्म 
ब्रहचारी खये कचित् । न दीक्षणादमरं यज्ञे न कृच्छरादि तपरन् ॥ पितर्यपि भूते नेषां 
दोषो मवति कर्दिचित् । आशोचं कर्मणोऽन्ते खव्यं वा जह्मचारिणाम् ।' यच ॒याज्ञ- 
वस्क्यः-न ब्रह्मचारिणः इुयुरदकं पतितास्तथा ॥ इति तदप्यन्यसखे, अन्याभवे 

तु ह्चारिणापि कारय, पूरवोकतच्द्धमलुवचनात् । “आाचार्यपिुपाध्यायानिर्हयापि तती 
रती । संकयन्ने च नाश्वीयान्न च तैः सह संवसेत् ॥" इति तेनेवोक्ते; श्रह्यचारिणः 
र॒वकर्मिणो अतातिव्रत्तिरन्यत्र मातापित्रोः" इति वसिष्ोक्तः । अव्राोचमेकाहे वक्ष्यामः । 
प्रागुपनयनान्मृतस्य तु प्यवर्षोत्तरं सपिण्डीकरणवलज्यं पोडशश्राद्धादि सवे कार्यमिदयुक्तं 
देवजानीये । “असंस्कतानां ममौ, पिण्डं दवात्संस्कतानां इषु" इति प्रचेतोवचनाच ! 
एतचचामरे वक्ष्यामः 

अविभक्तानां विरोषमाह एथ्वीचन्द्रोदये मरीचिः-"वहवः स्युर्यदा पुत्राः पितरेक 
वासिनः । सर्वेषां तु मते कृत्वा व्येषटेनैव तु यत्कृतम् ॥ द्रव्येण चाविभक्तेन सर्वैखे कृतं 
भवेत् ॥' उयेषठस्य कतत्वेऽपि सर्वे फलमागिन इयथः । तेन ये जद्मचयैपरान्नव्जैनादयः फठ- 
संस्कारसते सर्वेषां भवन्तीति षिद्धम् । संसृष्ठिनामप्येवं, तुल्यत्वात् । विभक्छानां विसरेषमा- 
होदानाः-'नवश्राद्धं सपिण्डत्वं भद्धान्यपि च षोड । एकेनैव तु का्यणि सेविभक्त 
धनेष्वपि ॥' ठषुद्ारीतः-“सपिण्डीकरणान्तानि यानि श्राद्धानि षोडदय । पृथ्छैव सुताः 
कुः पथग्द्रव्या अपि कचित् ॥ उध्वं सपिण्डीकरणात्सवें कुः एर् पृथक् ॥" मदन 
रले-'विभक्तास्तु पृथक्ु्यः प्रतिसंवत्सरादिकम् । एकेनेवाविभक्तेषु कृते सर्वस्तु तच्छृतम् ॥" 
एतेनाब्दिकादिष्वविभक्तानामनियम इति वदन् खछलपाणिः परास्तः । 



२७६ निर्णयसिन्धौ [ श्राद्धे दत्तक विश्चेषः 

दत्तकस्तु जनकस्य पुत्राभावे दचान्र तत्स्व, "गोघ्रपिथे जनयितुमे भजेदत्रिमः 
सुतः । गोत्रखिथालुगः पिण्डो व्यपति ददतः खधा ॥* इति मनक्तः । इदं जनकस्य युत्र- 
स्वविषयम् । एतच्च प्रवरमञ्जय कालयायनलौगाक्षिभ्यां स्पष्टमुक्तम् । अथ ये 
दत्तक्रीतक्रविमपुत्रिकापुत्राः परपस्हेणानार्पया जातास्ते दामुष्यायणा भवन्ति । यथा शोज्ञ- 
श्रिरीणां यानि चान्यान्येवं समुखपत्तीनि कुटानि भवन्तिः इलयादिना दयोः पित्रोः प्रवरानु- 
क्त्वोक्तम्--अथ यथेषां खा भायाखपलं न साद्िक्थं हरेयुः पिण्डं चेभ्यश्चिपुरषं दध॒रय- 
दुभयोमै साटुमाभ्यामेव ददयुरकस्मिन्श्राद्धे प्रथरुदिद्येकपिण्डे द्रावयुकीरतयेव्यसिहीतारं 
चोरादयितारं चातृतीयादुरषात्' इति । हेमाद्रौ काष्णोजिनिः-यावन्तः पितृवग्यीः 
स्युसावद्धितकादयः । प्रेतानां योजनं ङ्यः खकीयेः पितृभिः सह ॥ दाभ्यां सदाथ तपुत्राः 
पौत्रास्त्वेकेन तत्समम् । चतुर्थपुरषे छन्दस्तस्मादेषा तरिपूरुषी ॥ साधारणेषु कारेषु॑विरेषो 
नासि वर्मिणाम् । मृताहे सेकमुदिस्य कयः श्राद्ध यथाविधि ।" इति । अस्याथेमाह 
हेमाद्विः-दत्तकादयः जनकपारकयोः कुठे प्रेतानां सखवगशयेः सपिण्डनं कुर्युः । दत्तकानां 
पुत्रास्तु पितुर्दत्तकस पितृभ्यां जनकपाटकाभ्यां खपितामहाभ्यां सपिण्डनं कुः । तेषां पोत्राः 
खपितरं दत्तेन पितामहेन तञ्जनकेन च॒ सपिण्डयेयुः । चतुर्थोऽपि तत्कुरु एव । तेषां 
्रपौत्रस्तु दत्तकख प्रपितामह पारककुरखं चतुथ योजयेन्न वा । डन्दः=इच्छा । द्ी- 
महाट्यादौ तु हयोः पित्रोः पितामहयोः प्रपितामदहयोवी श्राद्धं देयम् । तर दयोः पिाचोः 
पृथक्पिण्डदानं द्रयोरुदेशेनैको वेति । अत्र केचित् आवयोरयमिति प्सििष्य यो दत्त- 
सखेदं द्वयोः पित्रोः श्राद्धम् । यस्त्वपरिभाष्य दत्तः स गरदीतुरेव स पाठकायेव दबादिाहुः । 

मूरं त एव प्रष्टव्याः । 

वस्तुतस्तु जनकस्य पुत्रपल्या्भवे दत्तको द्योदैचादन्यथा पारकायेव, ्रगुक्तका- 
ल्ायनक्चनात् । मानवीयमप्येतदिषयमेव । गोत्रं त॒आद्धे पाटकस्यैव विवाहादौ 
तूभयोरियादि मक्कृतपवरदपेणे ज्ञेयम् । यस्त॒ मूल्यक्रीतायां परमार्यायां दास्या 
चोत्पन्नः स बीजिन एव दचात् । मूस्यं॑विना स्यमुपनतायां तु कषेत्रिम एव ¦! तदुक्तं 
पृथ्वीचन्द्रोदये को्म-'अनियोगाससुतो यस्तु ुल्कतो जायते विह । प्रदबाद्वीजिने 
पिण्डं क्षेत्रिणे तु ततोऽन्यथा ॥' इति । क्षेवजादेर्विंशेषस्तु कटो तदभावान्नोच्यत इति दिष् ॥ 
जारजानां विरेषमादापराक नारद;-“जायन्ते तनियुक्तायामेकेन बहुमिस्तथा । अरि- 
क्थभाजसते सर्वे चीनिनामेव ते युताः ॥ दद्यु चीजिने पिण्डं माता चेच्छुल्कतो हता । 
अदजल्कोपहतायां तु पिण्डदा वोदुरेव ते ॥ 

१-आवयोस्यम्रिति भाषासंकेतेन गृहीतस्य तद्वहितस्यापि यायुष्यायणत्वसिद्धिबिषये । २-"कालयायन्- 
वाक्येऽपल्यपदमध्किलपश्चकं केयम् , पौत्रादिसत्वे रिक्थम्रहणासंमवात् । अत्र यद्प्याहल जनच्छैध्वेदे- 
हिकं न सयते तथापि रिक््रादप्नमेक तदचिक्रास्कस्भकरूमिति दीकराङदारयः ॥ 



दद्र चामश्राद्धमेव] तृतीयपरिच्छेदस्योत्तराधम् । २७७ 

धर्माथं श्राद्धकरणे फलमाह चन्द्रिकायां चातातपः-श्रीया श्राद्धं तु करव्यं सर्वेषां 
वर्णटिद्धिनाम् ¦ एवं कुर्वन्नरः सम्यङ् महतीं धियमाघ्चयात् ॥" गयायामपि तत्रैव जह्यवे- 
वर्त-“आत्मजो वाथवान्योऽपि गयाशीर्षे यदा तदा । यज्नाञ्ना पातयकिण्डं तत्रयेद्र्च साश- 
तम् ॥' एतच यदा फटमूमार्थिना द्विखिवी क्रियते तदा त्रतरिलाश्राद्धव्य इयात्, तस्य 
मरतत्वविमोक्षाथत्वात् तस्य च जातत्वादिति कचित् ! वस्तुतस्तु सन्यासिश्राद्धवदत्रापि 
सर्वं कार्थ, साङ्गेऽधिकारादिति युक्तं प्रतीमः! संन्यस्तपि्रादिस्त॒ पितुः परादिभ्यः स्वै- 
श्रद्धे दयादिय्युक्तं प्रार् , वक्ष्यते च जीवपितृकश्ाद्ध । 

उर च्ीशद्राणां श्राद्धं मच्रवर्ज्य तृष्णीं भवति,-खीणाममव्रकं शराद्धं तथा सुद्रा 
सुतस्य च । प्राण्दिनाश्च बतादेगात्ते च कुर्युस्तथैव तत् !' इति हेमाद्रौ मरीचिवच- 
नात् । “अयमेव विधिः रक्तः शद्धाणां मच्रवर्जितः । अमत्र तु सूष्रसख्य विप्रो मत्रेण 
गृह्यते ॥' इति ाह्योक्ते्च । गरद्यते-संवद्धयते । असख श्राद्धम्रकरणे पठेऽपि परिमाषालात्न 
प्रकरणेन संकोचो युक्तः । तेन शूद्रस्य स्रानदानादावपि विप्रेण म॒त्रपाठः कार्यैः । अम- 
चरस्य" इति विशेषणारल्किया अपीति छलपाणिः । यत्त॒ तेनोक्तं “मच्रजन्यनियमाच््टमि- 
द्धिस्तु नमस्कारेण, अनुमतोऽसख नमस्कारो मच्रः' इति गौतमोक्तेरिति ! तन्न ! च्- 
द्ररेव हि तत्पिं खातच्येण ! अन्यथा नखविपूतेऽप्यवधातजन्याद्ा्थं सोऽपि करियेतेति 
यक्किचिदेतत् । तेन प्पिद्रणां च्एमगोत्रतः' इयादो य॒त्र द्विजानामपि नाममच्र उक्तस्तत्र 
्रतिप्रसवमा्ाथ युक्तं न तिङावपनादावपि । अत्र केचित्-वैदिकमत्रो विप्रख, पौरा- 
णस्तु शद्रः पठनीयः,-“न हि वेदेष्वधिकारः कचिच्छरस्य विद्यते । पुराणेष्वधिकायो मे 
दर्धितो त्राह्णेरिद ॥' इति तत्रैव पाद्मोक्तरियाहुः । गोडा अप्येवम् । तन्न । नाध्ये- 
तव्यमिदं शासं वृषल तु संनिधौ 1 इति कोम पुराणनिषेषेन वेदस्य दुरपासत्वात् । 
“अध्येतव्यं बराह्णेन वैद्येन क्षत्रियेण च । श्रोतव्यमेव शद्रेण नाध्येतव्य कदाचन ॥ श्रौतं 
स्मार्तं च वै धर्म प्रोक्तमस्मिच्रृपोत्तम । तस्मच्छधैरविना विग्रं न श्रोतव्यं कदाचन ॥” इति 
तत्रैव पुराणाधिकारे भविष्योक्तेश । एतेन नाध्येतव्यम्' इति निषेषो मत्रेतरपुराणपर 
इति श्रीद॑त्तादिमतमपास्तम् । तेन पौराणमतव्राणामेव क््रिण पाटो न वैदिकानामिति सिद्धम् । 

दविनयीणं दविरजश्चियस्तु संकल्पमात्रं खयं कृत्वा वैदिकमत्रयुक्तं सवं ा्णद्वारा कारयेयुरिति 
विशेषः। प्रयोगपारिजातः। अत एव श्ीणाम्' इटकृतविवाहस्ीपरमिति हेमाद्धि- 

राह । 'अनुपनीतस्तु वेदिकमत्रयुक्तं सवं खयमेव ऊर्यात्" इ्यक्तं प्राक् । यत्त श्रा्धरिजाश्व 
व्रतादेशात्" इति, तदश्क्तविषयमचूडविषयं च इति दिक् । 

शद्रस्य त॒ सदामश्राद्धमेव । सदा चैव तु शृद्भणामामश्राद्धं विधीयते ।' इति सुम- 

9 अच्र द्विजख्ीणां संकटपमातरं खयं त्वा वेदिकमचज्रयुतं सर्वं कमे बाङणद्वारा कार्यमिल्युपदेश्- 
शिन्यः 1 जाकरेषु गार्गामित्रेयीभग्वतीनः श्वस्वल्ाखापारगत्वेनोक्तत्वार्सकरसूत्रेष यजमानपद्यास्तत्तन्मन्न- 
पाटत्निधानाच । 
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न्तृक्तेः 1 प्रथ्वीचन्द्रौदये मात्स्येऽपि-“एवं शद्रोऽपि सामान्यं वृद्धिश्राद्धं च सवदा । 
नमस्कारेण मत्रेण कुर्यादामान्रवत्सदा ॥ ततेव वृद्धपराद्ारः-“आमाननेन तु शरस तृष्णीं 
तु द्विजपूजनम् } कृतवा श्राद्धं तु निर्वाप्य सजातीनारयेदथ ॥ स एव-“भामं शूद्रस्य पकर 
पकमुच्छिष्रमुच्यते ! हेमाद्रौ मविष्ये-शधर्मप्सवस्तु धर्मज्ञा यदि श्वाः प्रकुर्वते । अभनौ- 
करणमत्रश्च नमस्कारो विधीयते ।॥ आवाहनादि कर्तव्यं यथा शूद्रेण तनु । देवानां देव- 
नग्ना तु पितृणां नामगोत्रतः ॥ पिण्डादीन्निवेपेद्रीर नामतो गोत्रतस्तथा ।' शुद्राणां योत्रा- 
भावेऽपि काश्यपं गोचरं जेयम् , तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः कारयप्यः इति श्यतेः; “गोत्रनाशे 
तु कादयः इति व्याघ्पादोक्तेश्चेति देमाद्धिः । एवमन्यत्र गोतराज्ञाने । एषं 
त्पणादियु च ज्ञेयम् ! तत्रैव भविष्ये-शाद्रस्तु गृहपाकेन न पिण्डा्धिर्वपेत्तथा । सक्तु- 
मूढं फलं तस पायसं वा भवेस्स्मृतम् ॥' गौतमः-'अलुमतोऽख नमस्कारो मतरः" इति । 
(देवताभ्यः पितृभ्यश्च" इत्ययं नमस्कारमच्र इति केचित् । विन्ञानेश्वरोऽप्येवमाह । देमा- 
द्विस्तु-श्रोऽयमच्रवकुर्यादनेन विधिना बुधः) इति मात्स्ये म॒च्रनिषेधान्नाममत्रेणेयाह । 
पथ्वीचन्द्रोदये स्कान्दे-शाजकार्य नियुक्तखय वन्धनिग्रहवर्तिनः । व्यसनेषु च सर्वेषु 
श्राद्धं विप्रेण कारयेत् ॥' यत्न भारते राजधर्मेषु-“यवनाः किराता गान्धाराश्चीनाः श॒वर- 
ववेराः । शकास्तुषाराः कङ्काश्च पहवाशान्मद्रकाः ! इत्युक्तवा श्रदक्षत्प्रसूताश्च वैश्याः 
श्च मानवाः । कथं धमाश्चरिष्यन्ति सवै विषयवासिनः ॥' इति चोक्त्वा षेदधर्मक्रि- 
याश्चैव तेषां धर्मो विधीयते । पित॒यज्ञासथा कूपाः प्रपाश्च शयनानि च ॥ दानानि च यथा- 
काठं द्विजेभ्यो विसजेत्सदा ' तथा-्दक्षिणा सर्वयज्ञानां दातव्या मूतिमिच्छता । पाकयज्ञा 
मद्यदीश्च कतैव्याः सर्वदस्युभिः ।॥ इति म्टेच्छदीनां श्राद्धविधाने, तदपि सजातीयभोजन- 
दरन्यदाचादिप्रं न तु आराद्धपरमिति ॥ 

इति श्रीमन्नारायणभटसूरिखुजरामक्ष्णभट्वात्मजकमखाकर- 
भट्कृते निणेयसिन्धो श्राद्धाधिकारिनिणेयः ॥ 

अथ पिनरः । देमाद्रौः मात्स्यदेवलै-'नामगोत्रं पिदणां त॒ प्रापकं इष्य 
कन्ययोः 1 अमिष्वात्तादयस्तेषामाधिपये व्यवध्थिताः ॥ नाममन्रास्दादेशा भवान्तरगता- 
नपि । प्राणिनः प्रीणयन्येव तदादारत्वमागतान् ॥ देवो यदि पिता जातः शुभकममानुयो- 
गतः 1 तस्यान्नममृतं मूतवा देवत्वेऽप्यलुगच्छति ॥ गान्धर्वे भोगरूपेण पडते च तूण मवेत् । 
श्राद्धात्रं वायुरूपेण नागत्वेऽप्युपतिष्ठति ॥ पानं मवति यक्षते राक्षसते तथामिषम् ¦ दुजतवे 
तथा मचं प्रेतत्वे सुधिरोदकम् ॥ मदुष्यत्वऽन्नपानादि नामाभोगकरं भवेत् ॥` ज फ्ि- 
दिदन्दर्जनकादीनामेव देवतातल्मुच्यते न वखादीनाम् । “असावितत्ते इति यजमानख 
पित्रः इति इतपथग्चुतेः, "यस पिता प्रेतः खात्स पित्र पिण्डं निधायः इति बि- 
षण्वादिर्तेश्च । यत्च ममुदेवखौ-"वसवः पितरो ज्ञेया रुद्रा ज्ञेयाः पितामहाः । 

१---(नानामोगकरं' इति पाठः । 
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प्रपितामहास्थादियाः शुतिरषा सनातनी ॥' यचच याज्ञवस्क्यः-'वयुरद्रादितिसुताः 
पितरः श्राद्धदेवताः !' इति, तदमेदध्यानार्थम् । यानि तु हेमाद्रौ नन्दिपुराणे-“विष्णुः 
पितास्य जगतो दिव्यो यज्ञःस एव च। त्रह्या पितामहो ज्ञेयो ह्यहं च प्रपितामहः ॥ 
इति । यच्च भविष्ये- अनिरुद्धः खयं ज्ञेयः प्रद्युप्नश्च पिता स्प्रतः । संकणस्तज्जनको 
बादुदेवस्तु तिता ॥" खयं=कती 1 यत्त॒ तच्रेव-श्रथमो वरुणो ज्ञेयः प्राजापलयस्था- 
परः । तृतीयोऽथिः स्मृतः पिण्डो ह्येष पिण्डविधिः स्मृतः ॥' यच्च मचुः-सोमपा नामं 
विप्राणां क्षत्रियाणां हविरथुजः । वैश्यानामाज्यपा नाम शुद्राणां तु युकाणिनः !+' यचादि- 
व्यपुराणे-'मासाश्च पितरो जेया ऋतवश्च पितामहाः । संवत्सरः प्रजानां च युष्ेकः प्रपि- 
तामहः ॥ यच नन्दिपुराणे-“अथिष्वात्ता ब्राह्मणानां पितरः परिकीर्तिताः । रा वर्हिषदो 
नाम विशां काव्याः प्रकीर्तिताः ॥ सुकाठिनस्तु युद्राणां व्यामा म्टेच्छान्यजातिषु ॥ 
अत्रावाहनादिषु पित्रादयः समुन्चयेन विकल्पेन वा यथाचारं तत्तदवतारूपण वाच्या इति 
हेमाद्यादयः । 

देमाप्रौ जाद्मे-"पार्वणं कुरते यस्तु केवरं पितृहेतुकम् । मातामह्यं न छुसुते 
पितृहा स प्रजायते ॥ धौम्यः-"ितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा ध्रुवम् । अविशेषेण 
कव्यं विरेषान्नरकं जेत् ॥' अस्यापवादमाह कादयायनः-कपूसमन्वितं सुक्लवा तथाचं 
भ्राद्धषोडयम् । प्रयान्दिकं च रेष्रषु पिण्डाः स्युः षडिति खिति; ॥' कपरंसमनिवित-सपि- 
ण्डीकरणम् । ददो सपलीकानामेव देवताम्, खेन मत्री समं श्राद्धं माता सङ्के युधा- 
समम् । पितामही च खेनेव तथेव प्रपितामही ।' इति तच्रैवोक्तेः, चन्द्रिकायां चतु- 
्विरातिमते-श्याहं वर्जयिववेकं सीणां नासि प्रथक् क्रिया । केचिदिच्छन्ति नारीणां 
पृथक् श्राद्धं महषयः ॥ अन्वष्टकासु वद्धो च गयायां च क्षयेऽहनि । अत्र मातुः पथक् 
श्राद्धमन्यत्र पतिना सह ॥' इति काल्यायनोक्तेश्च । अख निर्मूरुतां वदन्तो गौडास्त्वस्ा 
एव } अत्र "भागः" इदध्यादारः, अन्यथा 'सपतिकाये मात्रेः इति प्रयोगापत्तेः । अत्र मातृ- 
शब्दो जनन्यामेव मुख्यः । तेन सपलमातृभ्यो न दद्यात् । एवं पितामद्यादिब्देः पितृजन- 
न्यादय एवोच्यन्ते इति तत्सपव्रीभ्यो न देयम् इति देमाद्िः । कारुण्येन त॒ मदाठ्यादौ 
देयम्ः इति स एव ॥ 

अथ विश्वेदेवाः । हेमाद्रौ राङ्कवृदस्पती-दटिशाद्धे कतूदश्षो सयो नान्दी- 
मुखे वसु । नैमित्तिके कामकाठौ काम्ये च धुर्ठिचनो ॥ पुरूराद्बौ चैव पार्वणे 
समुदाहतो ॥' तत्रैव 'उदयत्ति नाम॒ चैतेषां न विदुर्ये द्विजातयः । अयमुबारणी- 
यसः शोकः श्रद्धासमन्वितेः ।॥ आगच्छन्तु महामागा विश्वेदेवा मदावलाः । ये 
अत्र विहिताः श्रद्धे सावधाना भवन्तु ते ॥" इति । इष्टिध्रादधं “श्राद्धं भ्रति रुचि'स्तयुक्तम् । 

इति कल्पतरः । आधानादिकमाङ्गमियन्ये । नैमित्तिकमेकोद्षटिम्,-“ण्कोच्छिं तु 
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यच्छ्राद्धं तत्नेमित्तिकसुच्यते । इति भविष्योक्तेः । एतच्चपि “एकोदषटं देवदीनम्' इति 
तत्र विश्रदेवनिषेधसथापि नवश्राद्धे दयादरशमासिके च कामकाली ज्ञेयो, नवश्राद्धं दसा- 
हानि नवमिशं तु षडतून् । अतः प्रं पुराणं वै चिविधं श्राद्धमुच्यते ॥ यस्मिन्नेव पुराणे 
वा विश्वेदेवा न ठेभिरे । आर तद्धवेच्छद्धं वृषं मच्रवजिंतम् ॥' इति बहुचपरि- 
रिष्टात् । एतच बह्वचानामेव, तेषमेवोक्तेः । अन्येषां तु (नात्र विश्वदेवाः" इति कालया- 
यनोक्तस्तचचिषेध एवेति पृथ्वीचन्द्रोदयः । अन्ये तु नैमित्तिकं सपिण्डीकरणमाहुः । 
भविष्ये ययप्येकोद्ट तच्छब्देनोक्तं, तथापि '"तदप्यदैवं कर्तव्यमयुग्मान्भोजयेद्धिजान् ॥ 
इति तत्रैव विश्वेदेवनिषिषात् । यदपि सप्ण्डीकरर्णेऽरत एकोदिष्टतवं तथापि (सपिण्डी- 
करणश्राद्धं देवपूर्वं नियोजयेत्" । इति वचनात्तत्परत्वम् । देमाद्रावादिव्यपुराणे- 
विश्वेदेवौ कतुरदक्षः सवीखिष्टषु कीर्तितौ । निये नान्दीमुखे श्राद्धे वसू सलयौ च, पैतृके ॥ 
नवीन्नठम्भने देवौ कामकाठौ सदैव टि । अपि कन्यागते सूरये काम्ये च धुरिलोचने । 
पुरूरवा चैव विशवेदेवो तु पार्वणे ॥ कचिद्विशेदेवापवादमाह देमाद्रौ चाता- 
तपः--"नियं श्राद्धमदेवं खादेकोदघटं तथेव च । मातुः श्राद्धं च युग्भैः साददैवं प्राड- 
सुखैः प्रथक् ॥ योजयेदेवपू्वाणि श्राद्धान्यन्यानि यत्नतः ॥' नान्दीश्राद्ध मिन्रपरयोगपक्षे मातुः 
श्राद्धमदेवमिति देमाद्धिः। 

अथ विधाः । ते चोत्तममध्यमाधमभेदेन त्रिविधाः । त्ताः 1 अत्र मदीयाः 
शोकाः--त्रिनाचिकेतश्चिमधुश् बद्वोऽप्याथर्वणो याङुषसामगौ च । षडडविच त्रिसुष- 
णेवेत्ताऽप्यथरवंशीर्ष्णोऽष्ययने रतश्च ॥ रतायुरवेदार्थविदौ प्रवक्ता स्याद्रह्यचारी च तथा- 
भिचिच । सीददवत्तिः सयवाक्यूर्षेः से्मातापित्रोः प्मिः स्यातवंशः । पतरीयुक्तो य्येष्ठ- 
सामा पुराणवेत्ता पुत्री चेतिहासेष्वभिज्ञः । योगी भिक्षुः सामगो जद्यवेत्ता पञ्चामिश्व श्रोतरि- 
यस्तत्सुतो वा ॥ संसुध्यायी श्रीरपादान्नसेवी पान्थश्ैते तृत्तमाः संम्रदिष्ठाः । भिक्र्योगी 
पान्थ एते त्वरम्या भाग्याह्न्धाश्वेततदा मोजनीयाः ॥ श्रद्धे वित्रषूपविष्टषु पश्वात्सप्रा्ा- 
अद्िमपङ्गो तु भोज्याः ॥' अत्र मूरं हेमाद्रौ ज्ञेयम् । तत्रैव नारदः-- यो वै यतीन- 
नादय भोजयेदितरान् द्विजान् । विजानन्वसतो रामे कव्यं ताति राक्षसान् ॥ दीप- 
कलिकायां दक्चः-'विना मांसेन मधुना विना दक्षिणयारिषा । परिर्णं॑भवेच्छदधं 
यतिषु श्राद्धमोजिषु ॥' एतच ज्ञानिविषयम् । श्रिणाचिकेतश्िसुपर्णो यजर्वेदेकदेशो तद्र 
तेन तदध्यायिनौ, “यस्य स्त पूवे सोमपाः स त्रिसुपर्ण इति बोपदेवः । स॒त्रिमधे- 
दैकदेशस्तदध्यायी । केचिन्नाचिकेतं चयनं तिः कृतवानियथमाहृसद्धेमादरिविरुदरम् । 
हेमाद्रौ गौतमः-्ुवभ्यो दाने प्रथमं पितृवयसः इेके । मात्स्ये मलः“ 

9 निस आवदेधके इति टीकाङ्त् । नवान्नशब्दस नेभिक्तिकमामोपरश्चणतयाः राहूपरागादेरपि अहण 
इति हेमादिसंमतम् ॥ 



श्रद्धे मध्यमा विषाः) तृतीयपरिच्छेदस्योत्तराधम् । २८१ 

व्याकुसते वाचं यश्च मीमांसतेऽध्वरम् । सामखरविषिज्ञश्व पड्किपावनपावनाः ॥ कोर्म- 
'असमानप्रवरको द्यसगोत्रसयैव च 1 असंबन्धी च विज्ञेयो ब्राह्मणः श्राद्धसिद्धये ॥ 
गारुडे-श्राद्धपु विनियोज्यासे ब्राह्मणा ब्रह्मवित्तमाः । ये योनिगोत्रमच्रान्तेवापिसं- 
वन्धवर्जिताः ॥' मनुः-“न मित्रं मोजयेच्छ्रद्धे धनैः कार्योऽख संग्रहः । नारि न म्ं 
यो वियात तु श्राद्धे निमत्रयेत् ॥ द्रयो््रत्रोः शराद्धे मोजनं निषिद्धम् , शपितृपुत्रौ आतर 
दरौ निरिं युर्विणीपतिस् । समोत्र्रवरं चैव शराद्धयु पखि्थयेत् 1" इति आद्धदीपकलि- 
कायां जात्ुकणण्योक्तेः । 

अथ मध्यमा; । हेमाद्रौ कौर्मगार्यो-नैकगोत्रे इविर्दयाचथा कन्या तथा 
हविः । अभावे द्यन्यगोत्राणामेकगोत्रास्तु भोजयेत् ॥ अत्र केचित्खराखीयान्युख्यानाहुः 
पठन्ति च-“निमच्रयीत पूर्वेद्युः खराखीयान्दिजोत्तमान् ॥ खशाखीयद्विजाभवे द्विजानन्या- 
चिमब्रयेत् ।' इति 1 इदं तु निर्मूर्ताद्धे माद्भिणा दूषितलाचोपेश्यम् । मजुरपि-यतेन 
मोजयेच्छरद्धे बराह्मणं वेदपारगम् । शाखान्तगमथाध्वर्युं छन्दोगं वा समापिगम् ॥ एषामन्य- 
तमो यस्य भुञीत श्राद्धमर्भितः। पिणं तख तृषिः खाच्छाश्ती साप्तपौरुषी ॥ अत्र मामकः 
छोकः-“मातामहो मातुरुमामिनेयदौदिविजामातृगुरुखरिष्याः । ऋतिक च याज्यश्च- 
जरौ खबन्धु्यास गुणाव्यास्त्वसुकल्पमूताः ॥° वन्धवः=मातृष्वस॒पितृष्वखमातुख्पुतरा इति 
बोपदेवः । जत्र मूरं हेमाद्रौ श्लेयम् । सगुणखसीया्तिकरमे दोष एव, “सप पूवान्सप 
प्रान्युरुषानात्मना सह । अतिक्रम्य द्विजानेतान्नरे पातयेत्खग ॥ संबन्धिनस्तथा सवीन्दो- 
दित्रं विरपतिं तथा । मागिनेयं विषेण तथा बन्धुं खगाधिप ॥' इति मदनरन्ने भवि- 
ष्योक्तेः ! अत् एव॒ यान्ञवल्क्यः-“ाद्यणपरातिवेर्यानामेतदेकानिमत्रे' इति गुण्यति- 
कमे दशपणं दण्डमाह । आसन्नमात्रपैरमिदम् । मूख तु न दोषः+-राह्मणातिक्रमो नासि 
मूख वेदविवर्भिते । ज्वटन्तमभिसुत्शज्य नहि भस्मनि ह्यते ।॥ इति कात्यायनोक्तेः । 
विप्रखापि दोषः,-“अविद्वान्मतियल्लानो भस्मीमवति दारुवत् । इति मनक्तः । अप- 
राके अचरिः-षड्भ्यस्तु पुरूेभ्योऽवागराद्धेयास्तु गोत्रिणः । षडम्यस्तु परतो मोच्या 
भाद स्यु्गोत्रजा शपि ॥" एतच ब्राह्यणाकामे, अपिशब्दात् । संवे हेमाद्रौ गौतमः- 
“रिष्याैके सगोतरंश्च मोजयेदुर्ष्वं त्रिभ्यो गुणवतः । आपस्तम्बः-ाञ्चभान्भोजयेः 
दयोनिगो्रमत्रान्तेवाख्यसंबन्धिनः । गुणदान्यां तु परेषां सयुदितः सोदर्योऽपि भोजयितव्यः ॥ 
एवेनान्तेवासिनो व्याख्याताः" इति । अत्र विरोषमाहालिः-“पिता पितामहो आता पुत्रो 
वाथ सपिण्डकः । न प्रस्परमष्यीः स्युमै॑ शराद्धे लिजस्तथा ॥ ऋविक्युत्रादयोऽप्येते 

9--अच् म्तुरछदयो योतिसंबन्धाः 1 सपिण्डादयो गोत्रसंबन्धाः । वेदाध्यापका मन्नसंब्रन्धाः.॥ 

्वयक्यखदियुरकोऽन्वेवासिखंबन्धा वञ्यौ इति दीक्यथेः । यथोकनाद्यणालाभेन आादविष्ते 

स्वमरऽनुपदसेवापसम्बेनेतेषां बिधानमध्यकारि ॥ २-- मत्र मात्रपदस्य इस्लरा्थैत्वान्छु ह्वायकसप- 

यौरदणयुधितम् प 
; 

2६ तिर सि° 



२८२ निर्णयसिन्धो [ आरद्धे वर्ज्या विप्राः 

सकुल्या बराह्मणाः स्मृताः । वैश्वदेवे नियोक्तव्या यचेते गुणवत्तराः ॥ सगोत्रा ने नियोक्तव्या 
श्ियश्चेव् विरोषतः ।' इति ॥ 

अथ क्ञ्याः । अत्र मामकाः शखछोकाः-वर्ज्यान् परवश्ये वथ रोगिविर्दिनाधिका- 
ङ्ान्कितवान्करतध्ान् । नक्ष्रसाखेणम च जीवमानान्भेषन्यवृत्यापि च राजभृलान् ॥ संगीत- 
कायसक्रुसीदवृच्या वेदक्रयेणापि कविव्वत्रृस्या । देवार्चनेनापि च जीवमानान्खाध्यायदारा- 
भिसुतोज्छकाणान् ॥ दुर्वारुखस्वायुनस्यधर्भिनयं् पौन्भैवक्रष्णदन्तान् । अगारदादी 
गरदः समुद्रयायी च ऊुण्डाद्यथ कूटकारी ॥ बाख श्र योऽध्यापयते खयपुत्रादवाप्तविधस्त्रथ 
कुण्डगोढ । ग्रेदिधिष्वाः पतिरख्चकती सोमक्रयी तैटिककेकराक्षौ ॥ युद्धाचार्यः पक्षिणा 
पोषकश्च स्लोतोभेत्ता वृक्षसंरोपकश्च । मेषाणां वा माहिषाणां च पुष्ट्या खीयसखीषु प्रहितै- 
य॑श्च जैः । जीवलष्येतुश्च दत्तासुयोगाद्रव्यग्रा्ये वेदमुद्राय्यन्तः ॥ ्आमयानिपरुकेर- 
विक्रियीसेनरिखििपितृवादकारकान् । अ्थकामरतश्रयाजकदमश्युदीनजटियुण्डिनिृणान् ॥ 
यसय चैव गृहिणी रजखला खार्थपाकरतश्ापदायकान् । डीवकुष्ठयतिविरोदिते- 
क्षणान्कुन्जवामनगरषामिदापिनः ॥ पुत्रहीनमथ कूटसाक्षिण प्रातिहदारिकिमयाज्ययाजकम् । 
सखामदातृपित्तयाजकस्तेनदिंसकयुखान्विवर्जयेत् ॥ अत्र॒ मूलं हेमाद्रौ पथ्वी 
चन्द्रोदये च ज्ञेयम् । भारते दानधर्मेषु श्राद्धवर्ज्यविप्राधिकार-“किंतवो भणहा 
यक्ष्मी परुपालो निराकृतिः । अाम्यप्रेष्यो वाधषिको ग्रायकः सर्वविक्रयी ॥ ससुद्रिको 
राजभूलसेटिकः कूटकारकः । पित्रा विवदमानश्च यस्य चोपपतिर्यृहे ॥ अभिरघस्तथां 
स्तेनः रित्यं यश्योपजीवति । पवैकारश् सूची च मित्रश्रुक् पारदारिः ॥ अत्रतानामु- 
पाध्यायः काण्डपृष्ठस्तथैव च । शमिश्च यः पक्तिमे्यः शुना दष्ट एव च ॥ परिवित्तिसरथा 
सेनो दुश्रमौ गुरुतल्पगः । ङुशीख्वो देवको न्षत्ररय॑श्च जीवति ॥ ईध्या ब्राह्मणा ज्ञेया 
अपाङ्केया युधिष्ठिर ॥ तथा-'ऋणकतां च यो राजन्यश्च वाधंषिको नरः ॥ काण्डपृष्ठ 
खराखां लक्त्वा परसाखयोपनीतस्दध्यायी च । क्षत्रियवेस्यवृत्तो नारदस्तु-'तस्ामेव 
तु यो वृत्तो ब्राह्मणो वसते रसात् । काण्डगृष्ठश्युतो मागात्सोऽपाङ्कयः प्रकीतितः ॥" इलयाह। 
हारीतः-शूद्रपुत्राः खयंदनत्ता ये चैते क्रीतका सुताः । ते सरवे मनुना प्रोक्ताः काण्ड- 
पृष न सशयः ॥ 

अन्येऽपि हेमाद्रौ मात्स्ये -्रिंसङ्न्वैरानन्भांशरीनद्रविडकौड्कणाय् । क्ाटकांस्तथा- 
ीरान्कारिङ्गी विवजेयेत् ॥ तत्रव सौरपुराणे-ङ्गवङ्करिङांथ सौरान् गुर 
रासा । आमीरान्कोङ्कणांश्ैव द्राविडान्दाक्षिणायनान् ॥ ञवन्यान्मागधा्ैव जाद्य- 
गास्तु विवजेयेत् ॥ चन्द्रिकायां यमः- काणाः कुन्जा षण्डाश्च कृतप्रा गुरुत- 
त्पगाः । मनवरूटस्तुखकृरूटयः शिखिनो ्रामयाजकाः ॥ राजभूयान्धवधिरमूकखल्वाट- 
पङ्गवः । वणिजो मधुदतीरो गरदा वनदादकाः ॥ समयानां च भेत्तारः प्रदाने ये निवा 



श्राद्ध वर्या वरिमा; ] तृतीयपरिच्छेदस्योत्तराषम् । २८३ 

रकाः । प्रव्रज्योपनिवृत्ताश्च व्रथा प्रत्रनिताश्च ये । य प्र्रजितानातः प्र्ज्यावसितश्च यः । 
अवकीर्णी च वीरघ्नो गुरुघ्ः पितृद्षकः ।` आ्राद्धकाशिकायां कालयायनः-'द्वि्नसः 
कीरदुशमी शुशोऽतिकपिलस्तथा । चिनरोष्र्िन्नटिङ्ग् नैव केतनम्हेति ॥' द्विनमः=पि- 
रोवे तरिपुर्षं॒विच्छित्रवेदाभिः । हेमाद्रौ मरीचिः-'अविद्धकणैः कृष्णश्च ङम्बकरथ- 
संथव च । वर्जनीयाः प्रयनेन ब्राह्मणाः श्राद्धकर्मणि ए जाद्ये “मूकश्च पूतिनासश्व छि- 
चराङ्गन्याधिकाङ्कठिः । गररोगी च गडुमान्स्फुरिताङ्गश्च सज्वरः ॥ षष्टतूवरमन्दांश्च 
श्रद्धष्वेतान्विवर्जयेत् ।॥' ठम्बकर्णं चाह ततैव गोभिलः-हवुमूलादधः कर्णो म्बौ 
तु परिकीर्तितौ । दयङ्खो च्यङ्कलो शस्ताविति शतातपोऽनवीत् ॥' चन्द्रिकायां 
यमः-्वङ्कखातीतकणस्य सज्जते पितरो न तु ।' षण्डन्या्र चद्दिकोक्तः सप्तविधो 
ग्राह्यः ! यथा-षण्ठको वातजः षण्डः पण्डः वीवो नपुंसकः ! कीटकशेति समेव इीवभेदाः 
प्रकीर्तिताः ॥ परारारमाधवीये तु चतुदेशविधा उक्ताः । तेषां खरूपाणि तत्रैव 
ज्ञेयानि । 

चच्द्रिकायां चातातपः-अथिष्टोमादिभिर्रये यजन्यतस्पदक्षिणेः । तेषामन्नं न 
भोक्तव्यमपाङ्खसते प्रकीर्तिताः ॥" एतच शक्तौ सदयाम् । अपरा भारते-“अव्रती 
कितवः स्तेनः प्राणिविक्रयकोऽपि वा । प्ाेत्पीतवान्सोमं सोऽपि केतनमैति ॥' आद्ध- 
दीपकलिकाथां यमः-अपर्बक्तश्च वव्यैः स्यात्सपत्रीकोऽप्यनभिकः ।' तच्नैवाभ्व- 
खायनः-श्रतिमाविक्रयं यो वै करोति पतितस्तु सः । जीवनाथं प्राखीनि धृत्वा तीर्थ 
प्रयाति यः ॥ मातापित्रोर्विना सोऽपि पतितः परिीर्तितः ॥* तत्रैव जात्तुकण्येः-थयत्र 
मातुरुजोद्धादी यत्र वा व्रषठीपतिः । शराद्धं न गच्छेत्तदिम्राः कृतं यच्च निरामिषम् ॥ पितृपुत्रौ 
भरातरौ दौ निरभचं गुर्विणीपतिम् । समगो्रभ्रवरं चैव श्राद्धेषु पखिर्जयेत् ॥" वबृहन्नार- 
दीये-ाद्कं चक्रं मृदा यस्तु कुर्यात्तप्ायसेन वा । स॒ शुद्रवहहिःकायः सर्वस्माद्विजक- 
मणः ॥ शङ्खचक्राङ्कनं च गीतनृलयादिकं तथा । एकजातेरयं धर्मो न जातु स्याहिजन्मनः 
तेन ये तपतमुद्रादिविधयस्ते शद्रविषया इति । प्रथ्वीचन्द्रौदये-“रिवकेरवयोरङ्खान् 
शूल्चक्रादिकान्दिजः । न धारयेत मतिमान्वेदिके वर्त्मनि यितः ॥ इद्याश्वलाय- 
नोक्तेश्च । सरं चोदराचर्थ निषिद्धमिति श्रीधरखामी । अन्येऽपि निषेधा निबन्धेषु ज्ञेया 
इति दिक ! 

उत्र विप्राणां ्राह्यत्ोक्तयेव तदर्यानां निषेषे सिद्धे पुल्ैज्यैपप्गिणनं निषिद्धवल्यनि- 
गणम्रास्यर्थमिति विज्ञानेश्वरः । कुषटिकाणदेरपवादो हेमाद्रौ वसिष्ठः अपरि चेन्म- 
्विदयुक्तः शरीरैः पङ्िद्षणेः । अदष्यं तं यमः प्राह पृ्िपावन एव सः ॥ कचिद्धिपाणं 
जतिमत्रेम माद्यत्सुक्तम् । चन्द्रिकायामाभ्रेये-यदि पुत्रो गयां गच्छेतदाचित्का- 
ठप्यैयात् 1 तानेव. जयेद्रिान््रह्मणा ये प्रकसिपताः ॥ जद्षणा कृतसंखाना कभा जद्य- 
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समाः स्ताः ॥ घमातुषा गयाविप्रा बरह्मणा ये प्रकष्पिताः । तषु तुषु संतः पितृभिः सह 

देवता; ॥' तच्नैव-*न विचायं कुटं रीठं विद्या च तप॒ एव च । पूनितेसतेस्तु सन्तुष्ट 
देवाः सपितृगुद्काः ॥' गयायां निर्युणा अपि ते एव भोज्या इति देभाद्रौ । अक्षय्यवट- 
श्राद्ध एव तन्नियमो नान्यत्रेति तरिस्थलीसेतौ पितामहचरणाः । पथ्वीचन्द्रोदये- 
ऽपि पाद्ये-'ती्षु बराह्मणं नैव परीक्षत कदाचन । अन्रार्थिनमलुपराप्तं भोज्यं तं मदुख- 
वीत् ॥' स्कान्देऽपि-श्राष्यणान्न परीक्षेत तीरथ कषे्रनिवासिनः ।' मधुः-न ब्राह्मणे परीक्षेत 
देवे कर्मणि धर्मवित् । फिये कर्मणि स प्रापे परीक्षेत प्रयत्नतः ॥' असंभवपरमेतदिति मेधा- 
तिथिः । हेमाद्रौ व्यासः-गायत्रीसारमा्रीऽपि वरं विप्रः सुयधितः । नायत्रितश्चतु- 
वैदी सवीशी स्ैविक्रयी ॥ काणाः कूटया न्नाश्च दद्दर व्याधितास्तथा । स्व श्रादे 
नियोक्तव्या मिश्रिता वेदपारगैः ॥' 

अथ विप्रनिमन्रणम् । चन्द्रिकायां वाराहे-"वश्षरोचादि कर्तव्यं श्वः कती- 
स्मीति जानता । खानोपटेपनं कृता ततो विग्रात्निमव्रयेत् ॥ दन्तकाष्ठं च ॒विसजेद्ह्यचारी 
शुचिर्भवेत् ॥' तत्रैव पचेताः-दक्षिणं चरणं तिप्रः सव्यं वै क्षत्रियस्तथा । पादावादाय 
वैर्यो द्रौ श्रः प्रणतिपर्वकम् । धृहस्पतिः-“उपवीती ततो मूत्रा देवार्थं तु द्विजोत्त- 
मान् । अपसव्येन पिव्येऽथ खयं रिष्योऽथवा सुतः ॥ प्रचेताः-'सवर्ण परषयेदासं द्विजानां 
तु निमत्रणे । एथ्वीचन्द्रोदये स्कान्दे-“राजकार्ये नियुक्तसख वषन्धनिग्रहवर्तिनः । 
व्यसनेषु च स्वेषु श्राद्धं विप्रेण कारयेत् ॥ चच्रिकायां यमः-'अभोज्यं ब्राह्मणस्यान्नं 
वृषठेन निमचितम् । तथेव प्रृषख्घयात्नं जाद्मणेन निमितम् ॥' तत्रैव चैटीनसिः='सप्न 
प दवौ वा भ्रोियाननिमग्रयेत् । आश्वलायनसुचेऽपि-एवेकेकिक्य दरौ द्रौ 
वीखीन्वा वृद्धौ फलमूयस्त्वम्' । द्वाविति वृद्धिशाद्धे । गौतमः-नवावरान् भोजयेद- 
युजो वा यथोत्साहम्" । याज्ञवल्क्यः दैवे प्राक त्रयः प्ये उदगेकैकमेव बरा । 
मातामहानामप्येवं तत्रं बा वैश्वदेविकम् ॥ दीपकलिकायां परादारः-'संपत्तावर्थ- 
पात्राणामेकेकस्य वयस्यः । पित्रदे्बाहणाः भरोक्ताश्चत्ारो वैश्वदेविके ॥° बृद्धयानज्ञ- 
वल्क्यः-दरेके प्च वा विप्रान् पार्वणे विनियोजयेत् ॥' त्र वैश्वदेवे दवौ चतुरो बोप्- 
वेश्य प्तदीनामेकैकस्य खाने एकं ओन् पथ्च सप्त नव वोपवेशयेदिति निश्ुण्णोऽथः । 
मठः दैवे पितृकरये अीनेकैकसुभयत्र वा । भोजयेलुसग्रद्धोऽपि न प्रसन्ेत विस्तरे ॥ 
सत्कियां देशकाठौ च शौचं ब्राह्णसंपदः । पतचैतान्विस्तरो इन्ति तस्मात्रेहेत विस्तरम् ॥ 
प्ृथ्वीचन्द्रोदये हातातयः-द्रो दैवेऽथर्वभौ वित्र ्राङ्सुखाुपवेदायेत् । पिन्ये तूद- 
इरखांसीथ बहचाध्वयुसामगान् ।॥' बलशक्तो हेमाद्रौ देवलः-श्केनापि हि विपण 
मदुपिण्डं आरद्धमाचरत् । षडरष्यान् दापयेत्तत्र षड्भ्यो ददयात्था इतिः ॥ गोभिटः- 
यचेकं भोजयन्द्द्े छन्दोगे त्र शरोजयेत् । ऋचो यजृप्रि सामानि तितयं ततर विदिते ॥" 
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अव्र वैश्वदेवे विशेषमाह तत्रव वसिष्ठः-'यचेकं भोजयेन्छरद्धे दैवं तत्र कथं मवेत् । 
अन्नं प्त्रे सयुदधृय सवस्य प्रकृतस्य च ॥ देवतायतने कृत्वा ततः श्राद्धं समाचरेत् । 
प्रयेदम्नो तदन्चं॑त॒॒दचाद्भा ब्रह्मचारिणि ॥ एतच सपिण्डीकरणवर्ज्य ज्ञेयम्, श्व्वेयैकं 
सर्वेषां काममनाचे' इत्याश्वखायनोक्तेः । असयार्थं उक्तो नारायणव्रत्तौ-“मा्वं 
सपण्डीकरणं तद्रज्येषु श्राद्धेषु कामं॑त्रयाणामेकं भोजयेत्, सपिण्डीकरणे तु नियतं 
त्रिमिभैवितव्यम्' इति । अनाय पार्वणवर्जिते वा अभोजने आमहेमशराद्धादो वा । अन्नामावे 
चेति व्याख्यान्तं तत्रैव ज्ञेयम् ! कारिकापि-“दवे फियेऽथ वैककं सपिण्डीकरणं विना ॥ 
इति । अत्रैके सामेर्विरोषमाह पृथ्वीचन्द्रोदये पचेताः-“एकस्मिन् ्ाद्यणे देवे 
साभेरभिरभवेत्सदा । अनमः कुरायुष्टिः स्याच्छ्रद्धकर्मणि स्वैतः ॥' सर्वथा विग्रालामे तत्रैव 
हेमाप्रौ च सत्य्रतः-"निधाय दर्भनिचयमासनेषु समाहितः । प्रेषाटुपरषसंयुक्तं सर्व 
शराद्धं प्रकल्पयेत् ॥' अत्रानन्यमावात्सत्रे इव॒ विक्ष्य यजमानविषौ न दक्षिणा" इति 
केचित् । तन्न । अद््टाथौया दक्षिणायाः प्रानः, "सर्वं तत्रिजटे तुस्यं यच भाद्धमदक्षिणम् ॥ 
इति पाद्यात्; वविदध्याद्धो्मन्यशेदक्षिणा्हरो भवेत् । खयं चेदुमयं छ्यादन्यस्मै 
प्रतिपादयेत् ॥' इति छन्व्धेगपरिरिष्टाच । एवं यतिश्राद्धेऽपि कालयायनः-“यज्ञव- 
स्तुनि सट च सम्म दर्भवये तथा । दर्भसंख्या न विहिता विष्टरास्तरणेषु च ॥" मातु- 
भद्ध तु विरामे सुवासिन्योऽपि, भोजनीया इदादापराक बृद्धवसिष्ठः-मातुश्राद्ध तु 
विाणामलामे पूजयेदपि । पतियुत्रान्विता भव्या योषितोऽे ङुखोद्धवाः ॥' इति । अ्ठ- 
विति वृद्धि्राद्धविषयम् । 

पाद्ये उतत्तरखण्डे-“सकृदभ्यवितं लिङ्गं शालठ्मरामरिलां च यः । पीठे संख्ापविता 
तु श्राद्धं च रते नरः ॥ पितरस्तस्य तिष्ठन्ति कलकोटिकतं दिवि †' चन्द्रिकायां 
मारस्ये-“पटत्निमन्य नियमान् श्रावयेदेतृकान् जुधः । अक्रोधनः शोचपरेः सततं बरद्म- 
चारिभिः । भवितव्यं भवद्धिश्च मया च श्राद्धकारिणा ॥ यच्च मनुः-“सवीयासविनि- 
धैक्तेः कामक्रोधविवर्जितः । भवितव्यं भवद्धिनैः ओोमूते श्राद्धकर्मणि ॥' इति, तसूरबेदयुनि- 
मच्रणपरं न तदहः । तत्रैव देवलः-'असेभवे परेदयुवौ ब्राह्मणांलान्निमत्रयेत् । अन्ञातीन- 
समानाषीनयुग्मानात्मशक्तितः ॥ काल्यायनः-अजँनिन्वेनामच्रितो नापकरामेत्, केतनं 
गृह्य शक्तः \ 

१-- दवे पिन्ये च भरयेकमेकैकब्राह्मणनिमन्नणं च । २--"नव्वेवैकं सर्वेषां त्रयाणां भोजयेत् । द्वौ देवे 

पिवृङ्कले श्रीनेकेकञुभयन्न चाः इति मनुनोक्तस्य पएकैकलुभयत्रेति पश्चस्यायं प्रतिषेध 1 “भस्य धरतिषे्ं 

ऊुर्बेता मनृक्तमन्यदुनुक्ञातं भवतिः इति गाग्येनारायणद्त्तिः । ३--अन्न टीका-अनिन्येन भोज्यान्रेन 

नापक्रामेन्न नाभ्युपगच्छेव् किंलु भभयुपगच्छेदेव । केतनं गु यृदीत्वा शक्तश्चेत् 'अनिन्येनामन्निदे खक्षेन न 

्रयाख्यानं कतैभ्यम, इति गोतमः। तेन निन्धेनामन्नणे भोक्तुमसामर्थ्ये च प्रलयस्येवमिक्ति ऋम्बते इति $ 
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अथ आआद्धक्तैमोच्नियमाः । तत्र निमत्रितविप्रयागेऽपरार्के यमः-कितनं 
कारयित्वा तु योऽतिपातयति द्विजम् । बह्मदयामवाभोति शृद्भयोनो च जायते ॥ आमश्य 
ब्रह्मणं यस्तु यथान्यायं न पूजयेत् । अतिकृच्छ्र घोरासु तिर्यग्योनिषु जायते ॥' प्रमादा- 
त्यागे त॒ हारीतः-श्रमादा्िस्मृतं ज्ञात्वा प्रसेनं प्रयतरतः । तपैयित्वा यथान्यायं सर्व 
तत् फरमश्चुते ॥ प्रमादामावे तु नारायणः-'एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते ब्राहमणो नियतः 
शुचिः । यतिचान्द्रायणं कृत्वा तस्मासपाखरच्यते ॥ यमः-“आमचधितस्तु यो विमो 
भोक्तमन्यत्र गच्छति । नरकाणां शतं गत्वा चाण्डाठेष्वभिजायते ॥ ततैव देवलः--धूर्वं 
निमन्रितोऽन्येन ऊर्यादन्यप्रतिग्रहम् । युक्तादारोऽथवा भुङ्के सुकृतं तस्य नद्यति ॥' यदि 
विप्रो विरम्बेत तदोक्तमादिद्यपुराणे-आमच्रितथिरं नैव क्यषः कदाचन । देच- 
तानां पिदृणां च दातुरन्नस्य चैव हि ॥ चिरकारी भवेद्रोदी पच्यते नरकाभिना ॥ पृथ्वी- 
चन्द्रोदये यमः-निमच्रितस्त॒ यो क्र ह्यध्वानं याति दुर्मतिः । भवन्ति पितर- 
सस तं मासं पंसुमोजनाः ॥ आमचितस्तु यः श्राद्धे हिंसां वै ऊुरते द्विजः । पितरस्तसख 
तं भासं भवन्ति रुधिराशनाः ॥ आमितस्त॒ यः श्रद्धे भारमुद्रहते द्विजः । पितरसख 
ते मासं भवन्ति खेदभोजनाः ॥ निमच्रितस्त॒ यो विप्रः प्रकुयीत्करहै यदि । परितरस्तघ् तं 
मासं भवन्ति मलभोजनाः 

दाङ्कः-“निमनरितस्तु यः श्राद्धे मधुन सेवते द्विजः । नाद्धं द्वा च भुक्तवा च युक्तः 
खान्महतैनसा ॥° मेथुन ऋतावपि निषिद्धम् । "ऋतुकाटे नियुक्तो वा नैव गच्छेल्खियं 
कचित् । ततर गच्छन्नवामोति ह्यनिष्टानि फखानि तु ॥° इति तत्र माधवीये च ब॒द्ध्- 
यनूक्तेः; “शराद्धं करिष्यन् कृत्वा वा मुक्त्वा वापि निमन्रितः । उपोभ्य च तथा भुक्ता 
नोपेयाच्र ऋतावपि ॥ मोक्षयन् करिष्यन् श्वः श्राद्धं पू्ैरात्रो प्रयलतः । व्यवायं भोजनं चापि 
ऋतावपि विवभयेव् ॥° इति तत्रैवाश्वखायनोक्तेश्च । विज्ञानेश्वरेण तु शराद्धे ऋतो 
गच्छतोऽपि न दोष इ्युक्तं तत्वगतिकगतिते ज्ञेयम् ॥ ब्रहस्पतिः-हविनिरं जद्यचारी 
खानच्छरादङ्द्रादणेः सह । अन्यथा वतैमानौ तु स्यातां निरयगामिनौ ॥ पुनर्भोजनमध्वानं 
मारमायासमेथुनम् । श्राद्धक्च्छराद्धसुक् चैव सरवमेतद्विवयेत् । खाध्यायं कठं चैव 
दिवाखापे तथेव च † यत्तु आद्धकारिकायां पुराणससुचये-करृत्वा तु सुषिर- 
स्रावं न विद्वान् श्राद्धमाचरेत् । एकं द ्ीणि वा विद्वान् दिनानि पणियेत् ॥ इति 
तच्चिभूलम् । पृथ्वीचन्द्रोदये यमः-“ुनर्भोजनमध्वानं माराध्ययनमैथुनम् । संध्यां 
प्रतिग्रहं होमं श्राद्धमोक्ताऽष वर्जयेत् । इति । संध्यानिषेधः प्रायथित्तात् पृक ज्ञेयः । 
यथाहोदाना+-“दरशकृतः पिबेदापो गायत्या श्राद्धभुक् द्विजः । ततः सेध्यामुपासीत जपे 
आहूतेन विप्रेण विरम्बो न कायैः । सीः परस्ताच्च न॒ गन्तव्य मि्यन् प्रमाणं ज्याण्डे-“न 

सीमामनतिकामेच्काद्धाथं वै लिमश्चितः } प्रयैटन्सीममश्ये तु न कदाचित्पदुष्यति ॥° इति 1 



श्राद्धवस्तूनि तृतीयपरिच्छेदशोक्तरर्थम् । २८७ 

जहुयादपि ॥ गोडास्तु-'सा्यसंध्यां परान्नं च छेदनं च वनस्पतेः ! अमावास्यां न ुर्वीन 
रत्रिभोजनमेव च ॥ दूतं च केरुहं चैव सायंसन्ध्यां दिवारायम् । श्राद्धक्ती॑च मोक्ता च 
युनशुक्तिं च यभयेत्' इति कामधेनौ वारादादयुक्तेः-श्राद्धकसुरपि सायंसंध्यानिेधमाहः। 
रिष्ास्त्रस्य निभूटत्वमाहुः । दोमनिषेधस्तु खविषयः, सूतके च पवासे च अशक्तौ श्रादध- 
भोजने । एवमादिनिमिततेषु हावयेन्न तु हापयेत् ॥" इति छन्वोगपरिदि टात् । त्तरैवा- 
दिव्यपुराणे-निमचरितस्तु न श्राद्धे ऊुयाद्धायीदिताडनम् । चन्द्रिकायां परचेताः- 
श्राद्धसुक् प्रातरुत्थाय प्रकुयीदन्तधावनम् । श्राद्धकती न कुर्वीत दन्तानां धावनं बुधः ॥ 
हेमाद्रौ जावालिः-दन्तधावनताम्बूठे तेठभ्यङ्गममोजनम् । रयौषधं परान्नं च घाद 
तप्त जयेत् ॥' इति । विष्णुरहस्ये -श्राद्धोपवासदिवसे खादित्वा दन्तधावनम् । गायत्र्या 
दतसंपूतमम्बु प्रास्य विद्युष्यति ॥ पुनर्भोजनमध्वानं यानमायासमेधुनम् । दानप्रतिग्रहौ 
होमं शराद्धुक् तष्ट वजैयेत् ॥ सोमोत्पत्तौ-“वनस्पतिगते सोमे यस्तु दिसयाद्रनस्पतिम्। 
पोरायां श्रणह्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥ एतद्विहितेध्मादिव्यतिरेकेण । वनस्पतिगते 
सोमेऽनडइहो यस्तु वादयेत् । नाश्चन्ति पितरस्तस्य दड्च वषीणि पञ्च च ॥ वनस्पतिगते सोमे 
मन्ानं यस्तु कारयेत् । गावस्तस्य प्रणद्यन्ति चिरकाटसुपथिताः ॥ वनस्पतिगतखरूपमाह 
प्रथ्वीचन्द्रोदये व्यासः-ननियुहूतं वसेदकै तिसु वसेजठे । त्रिसुहूत॑कसेदधोषु 
्रिसुहूतं वनस्पतौ ॥" कलिकायां ब्द्धमयु;-“निमब्रय विप्रां सदद्ैशैयेन्मेथुनं श्रम् । 
्मत्ततां च खाध्यायं करोधारौचे तथानृतम् ॥" केचिन्रिमव्रमादूरवं शुद्र पूर्वऽद्ि 
क्षीरं ङ्वन्ति, तत्र मूलं सम्यम् । मरीचिः-शषठयां पर्वसु पक्षादौ रिक्तामद्रतिथिष्वपि ! 
पाते श्राद्धे ताहे च श्चौरं करव्यं निशासु च ॥' यदा कतुरशक्त्या तदयुत्ररिष्यादिः श्राद्धं 
करोति, तदा कर्न रतिनिषिना च प्रागुक्तनियमाः कायीः, न शक्रोति खयं कतुं यदा 
ह्यनवकारतः । श्राद्धं शिष्येण पुत्रेण तदान्येनापि कारयेत् ॥ नियमानाचरेत्सोऽपि निय- 
तांश्च वसुंधरे । यजमानोऽपि तान्सवीनाचरेयुसमादितः ॥' इति हेमाद्रौ वारादोक्तः । 
श्चियास्तु पाद्ये-सुक्तकच्छा तु या नारी सुक्तकेडी तथैव च । हसते वदते चैव निराशाः 
पितरो गताः ॥' आश्वलायनः-श्राद्धेऽद्वि भोजयेद्रास्तो न बाानपि यत्रतः । प्रापिण्ड- 
दानाद्न्धाचेनाल्कर्यात्खविग्रहम् ॥' वास्तो=गृहे ॥ 

अथ आआद्धवस्तूनि । तत्रादौ ऊः पृथ्वीचन्द्रोदये दक्चः-समिदुष्पञ्कञा- 
दीनां द्वितीयः परिकीर्तितः ॥ अष्टधा भक्ते दिने द्ितीयो माग इटर्थः । तत्रैव यमः- 

(समूरस्तु भवेदभः पिदरणां श्राद्धकर्मणि । मूलेन लोकान् जयति शक्रख सुमदासनः ॥' 
व्यासः-^तर्षणादीनि कमौणि पिदृणां यानि कानिचित् । तानि स्ुदिगुणेर्भैः सत्तप्रै- 

१--कुशरुक्चणम््-“सक्तपन्नाः जमा दमीसिरक्षेत्रससुद्धवाः + भभ्रसूवाः स्ता दोः असूवास्तु काः 

स्ताः ॥ समूराः तपरा; भोक्तादिन्नाभस्वणसंकिताः 1" इति ।. 



२८८ निर्णयसिन्धौ [ श्राद्धे हविः 

विशेषतः ॥' शालङ्ायनेः-“सपिण्डीकरणं यावदजुद्भः पितृक्रिया 1 सपिण्डीकरणादर्ध्व 
दविगुणैरविधिवद्वेत् ॥ शाहः अनन्तम॑र्भिणं साग्रं कोशं द्विदटमेव च । प्रादेशमात्र 
विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित् ॥' दहारीतः-'पवित्रं ब्राह्मणसेव चतुर्भिदैभपिद्खरेः । 
एकेकं न्यूनसुद््ं वर्णे वणं यथाक्रमम् ॥' स्खव्यर्थसारे-सर्वेषां वा मवेहयम्यां पवितं 
ग्रन्थितं नवम् ॥" रल्लावल्यास्-्योस्तु पर्वणोमध्ये पविवं धायेदुधः ॥' हेसाद्रौ 
स्कान्द्-“अनामिकाधृता दमौ द्येकानामिकयापि वा । द्वाम्यामनामिकाभ्यां तु धार्ये द्भ 
पवित्रके । प्कि्रामवे तु ततैव खुमन्तुः-समूखागरौ विगर्भो तु कुरौ द्रौ दक्षिणे करे । 
सव्ये चैव तथा जीन्वै बिभृयात्सर्वकर्मसु ॥ बौधायनः-हस्तयोरुभयोद्धौ दावासनेऽपि 
तयेव च ।' दभग्रहणे मच्रमाह राङ्कः-निरिश्चिना सरोतपन्ने परमेष्िनिसर्ग॑ज । सुद 
सवाणि पापानि दभ खस्िकरो भव ॥" स्म्रदयर्थसारे-फटकारेण मत्रेण सङ्च्छिवा 
समुद्धरेत् ।॥ भारद्राजः-शरेतक्रियार्थं पििर्थमभिचाराथमेव च । दक्षिणामिमुखरिछि- 
न्यालाचीनावीतिको द्विजः ॥ कुसाभवेऽपराके खमन्तः- कुशाः काशाः श्रो गुन्द्र 
यवा दुर्वाथ बत्वजाः । मोकेरामुञ्ुन्दाश्च पूर्वाभावे परः परः ॥' काञ्चादो विशेषमं 
छाङ्कूः-'काशदस्तस्तु नाचामेकदायचिद्विधिराङ्या । प्रायधित्तेन युज्येत दर्वाहस्तस्तथेव 
च ॥" पृथ्वीचन्द्रोदये यमः-मापिमास्युदधृता दभ मासिमाखेव चोदिताः ! षटु 
चिदान्मते-मासेन स्यादमावाखा दर्भो ग्राह्यो नवः स्मृतः ।' ग्रह्यपरिदि्टे-ये च॑ 
प्ण्डिधिता दभ येः कृतं पितृतर्पणम् । अमेध्याञ्यचिषिक्ठा ये तेषां लामो विधीयते ॥" 
लघुद्ारीतः-'पथि दभौश्ितो दभ ये दमी यन्ञमूमिषु । सरणासनपिण्डेषु षट् कुशान् 
प्रिवजेयेत् ॥ ब्रह्मयज्ञे च ये दभ ये दभीः पितृत्ैणे । हता मूत्रपुरीषाभ्यां तेषां यागो 
विधीयते ॥' हेमाद्रौ- अन्यानि च पनित्राणि कुरद्वीत्मकानि च । हेमातमकपवित्रखं देकं 
नार्हन्ति वै कलाम् ॥ 

अथ हविः । हेमाद्रौ पचेताः-्घष्णमाषासिंखश्ैव ब्रेषठाः स्युर्यवशालयः । 
महायवा ब्रीहियवास्तथेव च मधूलिकाः ॥ कृष्णाः बेताश्च लोदाश्च ग्राह्याः स्युः श्राद्- 
करमणि ॥ महायवा=वेणुबीजम् । मधूटिका यावनाल इति हेमाद्धिः कल्पतस्भं । 
भारते-वधमानतिठं श्राद्धमक्षय्यं मनुरजरवीत् । सर्वकामैः स॒ यजते यसिरेथजते 
पिदरन् # चन्द्रिकायां देवलः-“इष्टपूत श्तादे च दर्दवर्धष्टकासु च । पत्रेभ्यसतेषु 
करेषु देयं नेव कुभोजनम् ।॥ सायणीये-“अगोधूमं च यच्छ्राद्धं माषसुद्धविवजितम् । 

रहितं कृतमप्यकृतं भवेत् ॥" हेमाद्रावचिः-'अगोधूमं च यच्छ्राद्धं कृतमप्य- 
छृतं मवेत् ।' तेव ब्राद्मे-येत्ीहितिरेमविगषूमैःणकैसथा । संतरथयेत् पिदन् मुदः 
स्यामाकैः सर्षपद्रवैः ॥ नीवर्दसिामाकैः भियङ्खभिरथार्चयेत् ॥' हेमाद्रौ काष्ण†- 
जिनिः- यदिष्टं जीवतभासीत््त् यङ्गतः । स तृसो दुस्तरं मा्गं॑ततो माति न 
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संशयः ॥ कलिकायामाश्वलायनः-'कदत्यादिफटेः शम्तेरमूठेराद्दिकेरपि ! मोरसै- 
मधुना दभा शद्धे संतर्पयेत् पिदरून् ॥ कदल्याम्रफत्ादीनि श्राद्ध संपादयेन्पुधीः ॥' 

देमाद्रो एरथ्वीचन्द्रोदये च माकण्डेयः-'गोधूमेग्धिमिर्युदः सर्तीनिश्वणकैरपि । 
श्रद्धषु दत्तः प्रीयन्ते मासमेकं पितामहाः ॥ विदार्या च भरुण्डश्च तिलः शृज्गारकेस्तथा । 
कञ्चुक तथा कन्दैः कर्कन्धूवदरेरपि ॥ पालवतगस्कशाप्यक्षाटः पनमेम्तथा । काकोल्या 
क्षीरकाकोल्या तथा पिण्डारकः जुभः ॥ सजाभिश्व मधानाभिखपुमेवरिचिटेः । सर्षपारा- 
जशाकाभ्यामिद्धदं राजजम्बुभिः । प्रियाटमल्कसुख्यः फल्गुभिश्च तिरण्टकः । वेत्रङकरेसता- 
ठकन्देक्रिकाक्षीरिकावचैः ॥ रोच; समोचल्कुचेम्तथा चे वीजपूरकरः । मुञ्जातकः पर्मफरै- 
भक्ष्यभोज्यैश्च संस्कृतेः ।॥ गगखाण्डवचोष्येश् व्रिजानकसमन्विनिः ! दतेस्त॒ मासं प्रीयन्ते 
श्राद्धेषु पितरो वरणाम् ॥ एषां कोशदेमाद्यादिव्याख्या व्रेयकाचनुमारण मध्यदेराभाषया 
नामान्युच्यन्ते । सतीनेः-कस्येः, "कखायस्तु सतीनकः' इयमरः । बटूरीति प्रसिद्धे 
विदारयां तकन्देन । भरूण्डं-जर्जं (मखाणाः इति आाद्धमञ्जयाम्। भद्धष्माण्ड- 
मियन्ये । श्रज्ञाटरक-सिघाडा } कञ्चकः-कंचनारः कन्दः सूरणः अधिः सूरणः कन्द 
इत्यमरः । कर्कन्धूः वन्ये सृष्स्मं बदरम् । पाठेवते-कोशातकी । आर्कं अर । अक्षरम्: 
अखरोटः । काकोटीश्चीरकाकोल्यौ गौडेषु प्रमिद्धे । पिण्डाठकं=सुथनी । महाराश्णां 
मोदरुकन्द् इति प्रसिद्धम् । अपुप्दयद्चयः कर्करीमेदाः । चिभैर्ट-खवृजस् ! सर्षपा इति 
दीधरखान्दसः । प्रियारु-चिर्यौजी । फल्गु-उदुम्बरम् । तिर्ण्टकं-पयेठकम् । तारक न्दः 
कन्दविशेषः । चक्रिकातिन्तिणी बिम्बा । श्चीरिका-खीरिणी । मोचं-कदठीफटम् । 
ठकरुचं-वडहरम् । मुञ्वातकं गोडदेशे प्रसिद्धम् । पद्मफठं-गद्य । रागखाण्डवः "पिष्पठी- 
सुण्टियुक्तस्तु मुद्रयूषस्तु खाण्डवः । रागखाण्डवतां याति शर्करासंयुतं तु तत् ॥° इद्युक्छः 
पानविरोषः । त्रिजातं-खवद्गैकापत्रकाणि । मदनरन्ने कौर्म-'कारशाकं च वास्तूकं 
मूलकं कृष्णनािका । प्ररस्तानीति सेषः 

हेमाद्रौ परथ्वीचन्द्रोदये च वायुपुराणे-'काटराकं महाराकं द्रोणशाकं तथाद्र 
कम् । बिल्वामरुकमूद्रीकापनसाम्रातदाडिमम् ॥ चव्यं पाटिवताक्षोटं खजूरं च कसेरूकम् । 
कोविदार कन्दश्च पयटं बृहतीफलम् ॥ पिपरी मरिचं चैव एटा शुण्डी च सैन्धवम् । 
शर्करागुडकर्षूरबदरीद्रोणपत्रकम् ॥ तथा--मधुकं रामटं चैव कपर गुडमेव च । द्ध 
करमणि रसास्तानि सैन्धवं चपुसं तथा ॥' रामठं-दिङ्क । कसेर कोविदार ताठकन्दसथा 
बिसम् । तमार शतकन्द थ मध्वाटुः श्चीतकन्दकम् ॥ कास्यं कारुसाके च सुनिषण्णं 
सुवर्चसम् । मांसं शाकं दधि क्षीरं चान्बुवेत्राङ्रस्तथा ॥ कटएठं कोङ्कणी द्राक्षा किन्ुकं, 
मोचमेव च । अलदं ओवकं चारं करकन्धुरमुसाहयम् ॥ वैकङ्कतं नारिकिटं शज्ाटकपरू- 
ष्कम् । पिषटीमरिचि चैव पयो बरहतीफठस् ॥ एवमादीनि चान्यानि खादूनि अधुराभि 
च् । नागरं चारकं देयं दीषैमूलकमेव च ॥ इति । तथा-श्रकेरष्वीरसंयुकछ 

३५ नि० सिं° 
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नियमक्षयाः। द्रोणशाकं गूम" इति प्रसिद्धम् । गृदरीका-्रक्षा । आभ्रातं “आंबाडा इति 
प्रसिद्धो वृक्षः, तत्फ़टं च । पाठिवितं=जम्बीरम्, “पाल्भरु"मिति गोडग्रसिद्धं वा । खजूर 
"खजूर इति प्रिद्धम् ! कसेरूः-जठजः कन्दः । कोविदारः=कब्वनारसद्शः । तारकन्दः= 
तालमूटी ! विसं-भसीडम् । शतकन्दः-शतावरी । शीतकन्दः= शाटकं, सेसूकीति प्रसिद्धम् । 
कारेयं -कराठसंज्ञः शाकः, दारुदस्दरि वेति पथ्वीचन्द्रौदयः । सुनिषण्णं ककेटीसच् 
सुरुटीया इति गौडप्रसिद्धम् । सुवर्चलं-शाकविरेषः। कटफरं=श्रीपणीवृक्षफलम् ! कोडणी-= 

अम्टरसा द्राक्षा । तिन्दुर्क-डिण्डिसमिति कैदेवः तिन्दुफलं वा । ओवर्क-फटविशेषः । 
चारं-्षद्रताठस् । मधुसाहयं =मधूकपुष्पं फं वा । वैकङ्कतं = चैव्वी'इति गोडख्यातम् । 

परूषक-परूसमिति प्रसिद्धम् । नागरं-्ण्ठी । प्रथ्वीचन्द्रोदये ्राद्ये-“आममाम्रातकं 

बिल्वं दाडिमं बीजपूरकम् । प्राचीनामटकं क्षीरं नारिकेरं परूषकम् ॥ नारज्गकं च खजूर 
द्राक्षा नीखकपित्थकम् ! एतानि फठ्जातानि श्राद्धे देयानि यलतः ॥* माट्स्ये-“अन्नं तु 
स॒दधिक्षीरं गोघृतं शर्करान्वितम् । मासं श्रीणाति सर्वान्वै पिवूनियाह् केरवः ॥' 

याज्ञवल्क्यः-'हविष्यान्नेन वै मासं पायसेन तु वत्सरम् । मात्खदहारिणकोरभ्रशङ- 
नच्छागपाधतैः ॥ रेणरोरववारादयादौमासर्यथाकमम् । मासचृद्ाभितृप्यन्ि दत्तैरिह 
पितामहाः ॥ सङ्गामिषं महाशल्कं मधु सुन्यन्नमेव च । ठोदामिषं काठराकं मांसं वार्भी- 
णसस् च ॥' ( निशमः-श्रिःपिवं विन्द्रियक्षीणं शेतं वृद्धमजापतिम् । वाभीणसं तु तें 
प्राहयौचिकाः श्राद्धकर्मणि ॥' वार्भीणसः=जरच्छाग इति मेधातिथिः । कालयायनः- 
'छागोक्षमेषानालम्य शेषाणि कीला र्ब्ध्वा वा खयं भृतानां वाहय पचेत् # कौमे- 
कीला ठब्ध्वा खयं वाथ भृतानादय वा द्विजः । दबन्छरादधे प्रयल्ेन तदस्याक्षस्यसु- 

च्यते ॥' ) श्राद्धे दत्तस मांसखाभक्षणे दोषमाह मनुः-नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं 
नात्ति मानवः! स प्रेय पडुतां याति संभवानेकविंशतिम् ॥` अत्र बहुषु वचनेषु श्राद्ध 
मांसमघुनोः प्राशस्योक्ते, विना मंसिन यच्छरद्धं कृतमप्यक्रतं भवेत् । इति हेमाद्रौ 
देवरोक्तेः, 'यच्छरद्धं मधुना दीनं तद्रसः सकटठैरपि । मिषटातनैरपि संयुक्तं पिदणां नैव 
तृषषये ॥ अणुमात्रमपि श्राद्धे यदि न स्याच्च माक्षिकम् । नामापि कीतेनीयं स्यात् पिद्रणां 
्रीतये ततः ॥" इति हेमाद्रौ ब्राह्मोक्तेश्च मांसमधुनोः श्राद्धे नियततवं गम्यते । गौड- 
निबन्धे माट्स्यसुमन्तु-मध्वमावे गुड देयः क्षीरस्य च तथा दधि । न ठभ्यते धृतं 
यत्र कुर्यात् घृतवतीजपम् ॥ आद्धकलिकायां नागरखण्डे-'कथेचिद्यदि प्परिभ्यो 
न दत्तं मोजने मघु । पिण्डास्तु नैव दातव्याः कदाचिन्मधुना विना ?' ब्रहत्पराशारस्त 

१--कोष्ठन्तगतोंऽशः प्राचीनहस्ङिखितेषु कचिन्न रुभ्यते, अमे २९१ पृष्टे च वर्वर्ति, अतोऽयर्मशः 
भरकषिक्त इति भ्रतीयते। र₹--उखलो-बृषभः । अत्र छागसंनियोगेनोखम्रहणं कट्पान्तरविषयं विवेकः । 
३--“मास्स्यसृक्ते" इति पाठः । । 
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मासं निषेधति-यस्तु प्राणिव्धं कृत्वा माैस्तरपयते परिदृन् । स विद्र न्दनं दग्ध्वा ्या- 
दङ्गारविक्रयम् ॥ श्षिघ्वा कूपे यथा रकिंचिद्राठ दातुमिच्छति । पतयज्ञानतः सोऽपि 
मासेन श्राद्धकृत्तथा ॥" स एव-र्वथाननं यदा न साततदवामिपमाश्रयत् । जाद्णश्च खयं 
नाचात्तच शवादिहतं यदि ॥ भागवतेऽपि-"न दद्यादामिषं श्राद्धे न चावाद्र्मत्ववित् । 
मन्यः स्यादयरा प्रीतिर्यथा न पडुहिसया ॥' तथेति रेषः। अच केचित्-सुन्यन्च 
बराहमणसोक्तं मासं क्षत्रियवैश्ययोः । मधु प्रधानं शुद्रसय सर्वेषां वाऽविरोधि यत् ॥' इति 
हेमाद्रौ पुरस्तयोक्त्या व्यवस्थामाह ॥ 

एथ्वीचन्द्रोदयस्तु-अक्षता गोपडुधचैव श्राद्धे मांसं तथा मघ । देवरा सुतो- 
स्तिः कठो पञ्च विवर्जयेत् ॥' इति निगमोक्तः, धरातििपितृम्यशच प्पाकरण- 
क्रिया ।' इति कलिवर्ज्येषु देमाद्रावादिवयपुराणात्; 'मांसदानं तथा श्राद्धे वान- 
प्र्ाश्रमस्तथा ।` इत्युक्ता इमान्धमान्कलियुगे व्ज्यानाहु्मनीषिणः ।' इति ब्रहन्नार- 
दीयेऽमिधानाच मांसविधिः कलिव्यतिर्िविषयः । कठो मांसनिषेषानां च देशाचारा- 
व्ववखा । तथाच बृहन्नारदीये श्राद्ध प्रकरय-यथाचारं प्रदेयं त॒ मधु मांसादिकं तथा । 
दैसाचाराः परिगरा्यास्तत्तदेशीयजेनरेः ॥ अन्यथा पतितो ज्ञेयः सर्वधर्मवरिष्करृतः ।।" इति । 
यस्मिन्देशे पुरे आमे वरविचै्तगरेऽपि वा । यो यत्र विहितो धर्मस्तं घर्म न विचारयेत् \' 
इति भ्मृक्तेश्चेयाह । तन्न । दोखकाधिकरणन्यायेन देशविशेषन्यवसापकपदकल्पना- 
योगात् । निरूपितं चैतत् पितामहचर्णे्मासमीमांसायामिति दिक् ¦ मनुः- संवत्सरं तु 
गव्येन पयसा पायसेन च । वार्धीणससख मांसेन तृपिर््दशवार्षिवि ॥ त्रिःपिवं विन्दरिय- 
क्षीणं शेतं बृदधमजापतिम् । वार्भीणसं तु तं प्राुर्याज्ञिकाः श्राद्धकर्मणि !' क्षीरादौ 
विशेषमाह हेमाद्रौ खमन्तुः-यो दधि धृतं चैव गवां श्राद्धेषु पावनम् । महिषीणां 
घृतं प्राहुः श्रेष्ठं न तु पयः कचित् ॥° याज्ञवल्क्यः-“सन्धिन्यनिर्दंशाऽवत्सागोपयः 
पखिजयेत् । ओष्मेकयफं सखैणमारण्यकमथाविकम् ॥ हेमाद्रौ हारीतः-'नवसूतायाः 
सप्तरात्रादियेके, दररात्रादित्यपरे, मासेनोपेयुषं भवतीति धर्मविदः । एतद्रजोभाव- 
परम् । देवलः-'अजाविमदिषीणां तु पयः श्राद्धेषु वर्जयेत् । विकारान् प्रयसश्ैव माहिषं 

+ न त्राद्ये 4 माहिषं ¢ चैणमो् 
तु धृतं हितम् ॥° तत्रैव ्राह्मे-'मादिषं चामरं मार्गमाविकेकरफोद्भवस् । खेणमो 
पाचितं च दपि क्षीरं यजेदृतम् ॥ सगुडं मरिचाक्तं तु तथा प्युषितं दधि ! दीर्ण 
तकमपेतं च नष्टाखादं च फेनवत् ॥ इति । माहिषपवादोऽपरार्क जाद्ये-' देयं तरी 
तु सचस्कं नवनीतादुद्धतम् । आरण्यमदिषीक्षीरं शकंरासुतिसंयुतम् ॥ मध्वक्तं तु दितं 
चैव दयात्तदृतं यतः ॥' सख॒तिः=क्षीरश्रः! आद्धश्णेखुयां चैवम् । यचपि याल्ञ- 

१--दोरखाक्ादि कविद्शचेषु मांसबिधानमस्ि सोऽनाचारः युगान्तरविषयं चा वदिति केयस् १. सर्वत्र 

कलिवर्ज्येषु मासलिषेधात् इति टीकाश्चयः। २--एकमासोत्तरं अदणयोग्यं मवतीलवर्थो आलि } 
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वल्क्येन~-'अन्नं पर्युषितं मोज्यं सेदाक्तं चिरसंधितम् । असहा अपि गोधूमयवगोरस- 
विक्रियाः । इति पुषितं दध्यादि भोज्यसुक्तम्, तथापि गुडमरीचाक्तसख परयुषितदोषो- 
ऽत्रोच्यत इति देमाद्धिः } तत्रेव ्ाद्ये-“काटशाक तन्दुटीयं वास्तुकं मूकं तथा । 
जाकमारण्यकं चैव दचनच्छरद्धषु नियः ॥' तन्दुरीर्य=सृक्ष्मपच्मिति देमाद्विः । महा- 
रषटाणां “माठ' इति प्रसिद्धम् । आरण्यकं फ़ंजीचूवादि । तच्चैव -दाडिमं मागधी चेव 
नागरा्रकतिन्तिणी । आभ्रातकं जीरकं च बरं चैव योजयेत् ॥ मागधी=पिष्पली । नागरं 
शुण्ठी । ऊबरं-ङुस्तुम्बरं धणियाः इति प्रसिद्धम् । वायवीये-'अगस्यसय शिखासताप्राः 
काषायाः सर्वं एव च ¦ रिखाः-नवपहवाः । पर भासखण्ड-'आरामस्य तु सीमन्ताः 
कठायाः सर्वं एव च ।' सीमन्ताः-नवपटवाः । कौर्म-'तमाटं रतकन्दं च मध्वाटुः सीत- 
कन्दटी । मध्वाटुः मोहर्कन्दः । शीतकन्दली “राताद्' इति प्रसिद्धम् ॥ 

अथ व्यम् । माकेण्डेयपुराणे-'यचोत्कोचादिना प्रां एतिताबदुपार्जितम् । 
अन्यायकन्यादुल्कार्थ द्रव्यं चात्र विगर्हितम् ॥ पित्रर्थं मे प्रयच्छखेद्युक्ला यचप्युपा- 
हतम् # चन्द्रोदये राङ्कः-सूस्तरणं सुरसा रिधर पाटष्की म्रचुकं तथा । कूष्माण्डा- 
छाञ्खवार्ताककोविदारांश्च वर्जयेत् ॥ पिणटीं मस्विं चेव तथा वै पिण्डमूरकम् ¦ कृतं च 
ठत्रणं सर्वं॒वशाग्रं च विवर्जयेत् ॥ राजमाषान् मसूराश्च कोद्रवान् कोरदषकान् । 
लोहितान् वृक्षनिर्यासान् श्राद्धकर्मणि वर्जयेत् ॥' भृस्तूर्णं कारमीरदेशे प्रसिद्धम् ¦ सुरसा 
निर्गुण्डीति माघवः । तुरुसीति प्रथ्वीचन्द्रोदयः । सा च भक्ष्यत्वेन निषिद्धा, च 
ुष्पतवेनेति गोडाः । पाठद्धी "पारक इति प्रसिद्धा । शचुकं-जठजः शाकः । ̂ ससुकमू' 
इति पाठे खदिरखाक इति हेमाद्रिः । मरीचान्याद्रणीति देमाद्धिः । कृतख्वणं = 
सांभरभिन्रम्, ‹सेन्धवं खवणं चैव तथा मानससंभवम् । ध्यच्च सामुद्रिकं भवेत्" इति 
छलपाणो पाठः । "पवित्रे परमे ह्येते प्रयक्षे अपि निदयश्चः 1 इति वायवीयोक्ते; । 
मानसं-साम्भरम् । यत्त॒ भविष्यम्-'तजेन्या दन्तकाष्ठं च प्रयक्षं ख्वणं तथाः इति । 
तत्र श्षारल्वणं खारीति प्रसिद्धं निषिद्धम् , शुक्ला तु क्षारख्वणं त्रिरात्र तु कने वसेत् इति 
्ऋश्मोक्तेरिति शछरपाणिः । श्षीरर्वेणःमिति पाठात् श्षीरमिशरं ख्वणं निषिद्धमिति 
वाच्स्पतिः) राजमांषाः (चवटी' इति प्रसिद्धाः। कोरदषकः-वनकोद्रवः । चन्द्रिकायां 
शङ्क‡-पिण्डारकं च तुण्डीरं करमदं च नालिकम् । कूष्माण्डं बहुबीजानि श्राद्धे दत्वा 
ग्रचयधः ॥' पिण्डारकं महारा्षु पेण्डरमिति प्रसिद्धम्। तण्डीरं बिम्बीफटमिति कैदेवः । 
करमद=कएन्दमिति प्रसिद्धम् । ततैव शिडालोच्छिष्टमाघातं श्राद्धे यतेन वर्जयेत् । 
फूष्माण्डं महिषीक्षीरमाहक्यो राजस्षपाः । चणका राजमाषाश्च भरन्ति श्राद्धं न संशयः ॥ 

१---भस्याये~“प्रयक्षर बभ 

पुस्तकेषु पाठः । 
+ इति पाठः कथित् । २ “राजमाषः रतरा इति भसिद्धाः' इति बहुषु 
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बद्ध परादारः--करीरफट्युष्पाणि विडङ्गमरिवानि च । जम्भार्कां सजम्बीरा सपं 
बीजपूरकम् ॥ जम्न्वलावूनि पिल्यः पयं पिण्डमूटकम् । मसूराज्ञनपुष्पं च श्राद्ध 
दत्वा पतलयधः ॥ ̀ जम्बूःसृष्ष्मम् । माधवीये चतुविदातिमते-"यावनासन् कुलि- 
त्थाश्च वजंयन्ति विपधितः ।' यावनाटः='जोँधाः । अत्र यानि चणकादीनि विहितनि- 
षिद्धानि तेषां विकल्पः } अन्यथा शयामकेश्णकंः शाकेर्नीविार्च परियङ्कभिः । गोधूमेश्च 
तिठेशुदेमासं प्रीणयते पिवन् ॥' इति, 'गोधूमेरिनभि्रैः सतीनिश्वणकेरपि । इति 
देमाद्रां कोमविष्णुधमादिविरोधः सात् । पिप्परीमरीचादेस्तु प्रयक्चस्य निपेषो 
नलन्यद्रव्यमिश्नसय, ^सोवीरतिक्तैठवणादिभिस्तु पकख सिद्धिर्महतीद यैस्तु । तद्रीज- 
पूरान् मरिचादियोगास्सिद्धं ्रदेयं न तु दुष्यतीह ॥ इति प्रथ्वीचन्द्रोदये व्रद्धपरा- 
ररोक्तेः । तत्रेव-'दातुः्च यस्मिन्मनसोऽभिखाषः श्रद्धा भवचत्र च दीयमाने । श्रद्धेषु 
देयं विधिवत्तदेव तहत्तमक्षय्यमिति ब्रुवन्ति ॥" एतच्निपिद्धेतरविषयम् 1 चच्िकायाम्- 
कृष्णधान्यानि सवीणि वर्जयेच्छरद्धकर्मणि । न वर्जयेत् तिठांश्ैव सुद्रमाषांसतथैव च 
मात्स्ये-'मसूररणनिष्पावराजमाषडुसुम्भिकाः । पञमविल्वाकेषत्तरपासिमद्राटरूषकाः ॥ न 
देयाः पितृका्यंषु पयश्वाजाविकं तथा । कोद्रवोदारवरककपिद्थमधुकातसी ॥ एतान्यपि 
न देयानि पितृभ्यः श्राद्धमिच्छता ॥` निष्पावाः=वह्मः 1 यत्त॒ माकण्डेयः- प्रियङ्गवः 
कोविदारा निष्पावाश्ात्र सभन । इति । तत्र निष्पावः=शेतसिम्बीति दानसागरे 
्राद्धपकारो चोक्तम् । बिल्वं च रक्तं निषिद्धम्, जम्बीरं रक्तविल्वं च शाख्खापि 
फठं लजेत् ।' इति ब्राह्मोक्तेः । "पारिभद्र निम्बतसः इत्यमरः । रक्तमन्दार इति 
हेमाद्िः । आटसरूषो-वासा तयुष्पम् । उद्यरः=का्नारः । मधुकं व्येष्ठीमष्निति 
चद्धिका । वरका~वनञ्ुद्राः । 

हेमाद्रौ बह्माण्डे-'आसनारूढमन्नाचं पादोपहतमेव च । अमेष्येजज्ञमेः स्पृषठं श्् 
पयपितं च यत् ॥ द्विःखिन्नं परिदग्धं च तथेवाग्रावटेहितम् । शरकैराकीरपाषाणेः केदोर्य- 
चाप्युपट्रतम् ॥ पिण्याकं मथितं चैव तथातिर्वणं च यत् । सिद्धाः कृताश्च य भक्ष्याः 
प्रयक्षठ्वणीकृताः ॥ वाससा चावधूतानि वर्ज्यानि ्द्धकमंणि ।' द्विःखिन्ं यत्सल्- 
त्पाकेन भक्ष्यमपि दिङ्खजीरकादि संस्काराथं पुनः पच्यते तद्रज्येम् । यत्तु तिक्ताकान्नवि- 
कारादि द्विःपाकेनैव भक्षणा तन्न निषिद्धम् । अग्रावटेहितमाखादितपंम् । पयषितख 
सदा निषेधेऽपि पुनभैचनम्-'अपूपाश्च करम्भाश्च धाना वटकसक्तवः । शाकं मासमपुषु 
च सूपं कसरमेव च ॥ यवागूः पायसं चैव यज्वान्यत्ेदसंयुतम् । सवं पयुषितं भोज्यं 

क्तं चेत्पपिवर्जयेत् ॥" इति । माधवीये यमोक्तवट्कदिरपि पदयुषितसख निषेधार्थमिति 
चन्द्रिकादयः। वुर्जयेषु विश्वामिच्रः-'कपिव्ं ङुसुमं(कं) चैव नारिकेरं च् कप 
जम्बृफलादि पकं च पिण्याकं तन्दुटीयकम् ॥ देमाद्रौ षट्ऋस्नते~ वृ 
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मर्वटकाः श्राद्धे राजमाषास्तयैव च ।' मर्कटकाः लकाः इति प्रसिद्धाः । पैटीनसिः- 
वृन्ताकं नटिकापोतठुसुम्मास्मन्तकानि च । शाकानामभश्चयाःः इति । पोतं पोई इति 
सिद्धम् । (कुम्भं छर" इति महाराष्ट सिद्धम्) । माकंण्डेयः-वल्यौश्वामिषवा 
निलयं शतपुष्पा गवेधुकाः । जम्बीरकफ़टं वञ्यं कोविदारश्च निलः !' अमिषवः 
क्तं इति चन्द्रिका । संधानकमिति पथ्वीचन्द्रः । शतपुष्पा ओंवा इति प्रसिद्धम् । 

छाव्यायनः-'मासिं नालिका चैव रक्ताया च करुम्बिका । असुरान्नमिदं सर्व 
पिदणां नोपतिष्ठते ॥' मायि मध्यदेशे 'मरुसा' इति, महार “राजगिरा' इति च प्रसिद्धम् । 
करग्बिका वेण्वाकृतिपत्रा । ततरैव-गान्धार्किा पयोखानि श्राद्धकर्मणि वर्जयेत् । गान्धा- 

स्का तन्दुटीयमिति चन्द्रिका । “जवासाख्या दुराटमाः इति केदेवः 1 भारते- 
शङ्क द्रव्येषु शकेषु अखल ठडुनं तथा । कुकुण्डकान्यलावूनि कृष्णं लवणमेव च ॥ 
पुनरलाुरहणसुभयालाुनिषेधार्थमिति परथ्वीचन्द्र; । उुकुण्डकं=वतुटं उ्ाकम् । 
तत्रैव-ुस्तुम्बुरं कणिङ्खोर्थं व्जयेदाम्ख्वेतसम् 

हेमाद्रौ जाद्ये-धृन्ताकं पच्रिम्बं च ठोमयानि फलानि च । किङ्ग रक्तचारं च 
वीणाकं धृतचारकम् ॥ कपाटं काचमारी च करञ्जं पिण्डमूरुकम् ¦ गृञ्लनं चुक्रिकां चेव 
गाजरं जीवकं तथा ॥' वृन्ताकं श्वेतम् । "कण्डूरा शरेतवृन्ताकं ऊुम्भाण्डं च विवर्जयेत् ॥' 
इति देवटोक्तेः ! तेन कृष्णस्यानिषेध इति चन्द्रिकामाधवौ । वस्तुतस्तु सदा 
शेतनिषेधात् पुनः श्राद्धे निषेधो व्यर्थः । तेन भक्षय कृष्णव्रन्ताकस्यापि निषेधाथमिद- 
मिति वयम् । कण्डूरा~कपिकन्दुः । कुम्भाण्डे=वृत्ताखादुः । प्वरिम्बं=वछमसूरराजमाषम्- 
सकुरित्थाः । ठोमलानि-कपित्थानि । रक्तचारर-खोदितचारफलठम् । वीणाकं-छृष्णदीषे- 
कृकैरी । धृतचारक-चिरसितचारफटं “चारोढी'ति प्रसिद्धम् । कपालं-नारििटम् । काचं 
कृचुवक्षफटम् । मारीचं आप्रैमरीचानि । यज्नं पटाण्डुभेदः पश्चिमदिशि प्रसिद्धः, न तु 
गाजरम् । तख प्रथगुक्तेः । हेमाद्विणा तु गनं गाजसमेवोक्तम् । गोडश्राद्धको- 
खुद्यामप्येवं, तचिन्यम् । चुक्रिका-चिरकारशुक्तं पानकम् । चन्द्रिकायां हारीतः- 
भ व्डकषोदुम्बरशेलद पिस्थनीपमात॒रिङ्गानि भक्षयेत् । रेलः-्ेष्मातकः भोकरसंन्ञः । 
दधित्थं-कपित्थम् । स्रतिसारे-श्षीरं तु खवणं दत्वा उच्छष्टेऽपि च यद् घृतम् । 
खानं रजकतीर्थेषु तात्रे गव्यं सुरासमम् ॥' गोडनिबन्धसागरे स्मृतिः-"नारिकेरोदकं 
कांखे ताम्रपात्रे धितं मधु । गव्यं च ताम्रपात्रं मद्यतुल्यं धृतं विना ॥' "ताम्रपात्रे 
गमाम 

¶ अत्रलमो धलुञ्खदकन्तगेतो भाग एकस्सन्पुस्तकेसि । २--अन्र टीकायां माधवः-“वजेयद्ुजनं श्राद्ध 
काच्िकापिण्डमूकर्मम् । ̀ करञ्जं येपि चान्ये वे रसगन्धोत्करास्तथा ॥` इति निषिषेध । विक्तानेश्वरस्तु 
गज्जन रञ्यनायुकारी सृषकष्मनारुः कन्दमेद् - इयाह । वाग्मटटीकायां च “गन्धाृतिरसेस्तल्यं गर्जनं उ 
पराण्डुना । सूक्ष्मनारामपच्रस्वाज्चिच्यते षु पराण्डुतः' ४ इति य॒ञ्जनन्नब्दग्याख्या कृतासि । 



श्राद्धे वज्थस् ] तृतीयपरिच्छेदस्योत्तराधम् । २९५ 

धृतं मांसं यच गव्यं घृतेतरत् । आमिर तु गवां मांसं दवि मच पयो रजः ॥ द्रव्यान्तरयुतं 
मांसं परयसा संयुतं दधि ! पयोऽयुदधृतसारं च ताम्रपात्रे न दुष्यति ॥ 

अथ जलम् । याज्ञवल्क्यः-शुचि गोतृपिकृत्तोयं भ्रकृतिखं महीगतम् ! वर्ज्यं 
६ हेमाद्रौ ४ दुर्गन्षि फेनिटं + ् पङ्किटं 

अलमुक्तं हेमाद्रौ जह्याण्डे-दुर्गन्धि फेनिलं क्षारं पद्िटं पल्वलोदकम् । न मवे्त्र 
गोत्त यचाप्युपाहतम् ॥ यन्न सर्वारथसुतसष्टं यच्चाभोज्यनिपानजम् ¦ तर्य सखिलं 
तात सदेव श्राद्धकर्मणि ॥ निपानो-जखश्यः। शुद्धितच्वे राङ्कः-“स्लानमाचमन दानं 
देवतापितृतपणम् । श्रोदकेनं कुर्वति तथा मेषादिनिःखतैः ॥ हेमाद्रावादिव्यपुराणे- 
चिरपयुषितं वापि शुद्रस्पष्टमथापि वा । जाहव्याः रानदानादो पुनायेव सदा पयः ॥ 
काल्यायनः-'अपो निचि न गरह्णीयान्न पिवेच कदाचन ¦ उद्धयाभिसुपरयमेषाभ्नो धाम्न 
इतीरयेत् ।॥° रजोदोषे तु प्राराक्तं नारदीये-'लजेदर्युषितं पुष्पं लनेवर्युषितं जलम् । 
न लजेज्राहवीतोयं तुरुसीबिल्वपद्मकम् ॥' 

अन्यान्यपि एथ्वीचन्द्रोदये मात्स्ये-.मष्याह्ः सद्धपात्रं च तथा नेपाठकम्बठः । 
रौप्यं दभीसिख गावो दौदितश्वा्टमः स्मृतः ॥ पापं ुस्ितमिलयाहुस्तख संतापकारिणः । 
अष्टावेते यतस्तस्माततपा इति विश्चुताः ॥" श्य -“यतिल्ञिदण्डः करुणा राजतं पात्रमेव 
च् । दौहित्रं तपः काठर्छगः कृष्णाजिनं तथा ।॥' शस्तानीति शेषः । दौहित्रं खङ्गपाच- 
मिति कल्पतरुः । अपरा स्शलयन्तरे-“अपलयं दुहितुश्चैव खद्धपतरं तथेव च । धूतं च 
कपिलाया गोदौँदिविमिति कीर्तितम् ॥ जह्याण्डे-अमावास्यागते सोमे या तु खादति 
गौस्तृणम् । तस्या गोरयद्धवेत् क्षीरं तदोदिवसुदाहतम् ॥` स्छृतिसंग्रहे-उच्छिष्टं सिव- 
निमील्यं वान्तं च सृतकर्पटम् । ओद्धे सप्त पवित्राणि दौदहिविः तपस्िखः !" उच्छिष्ट 
वत्स दुग्धमियथः । रिवनिमील्यं गङ्गोदकम् । वान्तं-मधु । मृतकपटे~तसरीपटरम् ॥ 

तिटेष्वापस्तम्बः- अरन्यां ये समुदन्ना अङ्ृषटफकितासथा । ते वै श्राद्धे पवित्राः 
स्युसिठासे न तिखासिलाः ॥' अभवे आमयाः, शोराः कृष्ास्तथारण्यास्तथेव तरिविधा- 
सिटाः ॥" इति बाद्योक्तेः ॥ 

अथ व्यानि चद्िकायां यमः-शवु्कये विडवरादथ काकश्चाथ विदारकः । 
वृषठीपतिश्च वृषठः षण्डोऽवीरा रजखटा ॥ एते तु श्राद्धकाठे वै वभेनीयाः प्रयत्नतः । 
खल्लः काणः कुणिः भित्री दातुः प्ेष्यकरस्तथा ॥ न्यूनाङ्गोऽप्यतिरिकताङ्गस्तमप्यपनयेत्ततः ॥° 
वायवीये- भन्न प्येयुरेते तु यदि वै हव्यकव्ययोः । उत्यष्ट्यं प्रधानाय संस्कारस्त्वापदि 
समृतः ॥ सुमन्तुः-चाण्डालदिवीक्षितमन्नमभोज्यमन्यत्र श्दधस्मदिरण्योदकस्पशत् । 
तत्व जमव्भनिः-श्ुद्धवलयोऽय कृष्माण्ड्यः पावमान्यस्तरत्समाः । पूतेन वारिणा दर्भरब- 
नि रि 

१--"वत्सपीतदोषहदुग्धमियथेः' इति पाठः। र-भत्र दीकायां--“जरतिास्तु कतिकः केकः 

कृष्णवणा बनोद्धवाः । जर्तिंाश्चैव ते हेया अङृष्टोत्पादिताश्च मे ॥* इति व्याख्यातस् । . 



२९६ निणैयसिन्धो [ शराद्धे पाकभाण्डानि 

द्रोषमपायुदेत् ॥' चन्द्रोदये-पादुकोपानहौ छं चित्ररक्ताम्बरं तथा । रक्तपुष्पं च माजारं 
श्राद्धभूमो विवर्जयेत् ॥" निणयदीपे-श्वण्यनिनादो दयसंनिधानं शम्बुकराङ्खौ कदटीदटं 
च । उन्मत्तजालर्कहयार्जिानि श्राद्धस्य वैगुण्यकराण्यमूनि ॥ हयारिजिं=महिषीक्षीरादि ॥ 

अथ आ्राद्धदिनक्रलयम् ! चन्द्रोदये उरनाः-गो्मयोदकैभूमिमाजनयोचं 
कुर्यात् ।' परादारः-काञ्चिकं दपि तक्रं च शृतं चाशृतमेव च । पूवमेव न दातन्यमे- 
कोष्िऽथ पार्वणे ॥" हेमाद्रौ परारारः-शहाथिरिशदेवानां बह्मचास्तिपखिनाम् । 
तावन्न दीयते किंचि्ावपिण्डान्न निर्वपेत् ॥' कोमे-'तिसनवकिरेत्तत् सर्वतो बन्धयेद- 
जान् ! तत्रैव देवलः-'तथेव यित दाता प्रातः क्लात्वा सदहाम्बरः। आरभेत नवैः 
पातरेरज्नारम्भं च बान्धवैः ॥° अत्राठमनेपदात्खयमेव पाकः कार्यः । अराक्तौ पत्या, तदभवे 
वान्धवैः, "ततस्तानि प्पाचाञचु सीता जनकनन्दिनी ।' इति पाद्यलिङ्ादिति हेमाद्रिः । 
आ्रद्धदीपकलिकायामोन्वखायनः-“समानप्रवैमित्रेः सप्ण्डिश्च गुणान्वितैः । कृतो- 
पकारिभिश्चैव पाककार्ं प्रश्यते ।॥' व्यासः-शरहिणी चैव सुखलाता पाकं कु्यासयलतः। 
निष्पन्नेषु च पकेषु पुनः खानं समाचरेत् ॥' प्थ्वीचन्द्रोदये जाद्य-रजखलां च 
प्रखण्डां पुं्चटीं पतितां तथा । लजेच्छ्रां तथा बन्ध्यां विधवां चान्यगोत्रजाम् ॥ व्यङ्ग- 
कर्णीं चतुर्थाहुःखातामपि रजखलम् । व्जयेच्छरद्धपाकाथेममातृपितूर्वेशजाम् ॥ मातृपितु- 
वसजभिन्नां यजेदिय्थैः । स्खतिसारे-न पाकं कारयेत् पुत्रीमन्यां वाप्यन्यगोधजाम् । 
मरृतवन्ध्यां च गर्भी गर्भिणीं चैव दुर्युखीम् ॥" 

पाकमाण्डानि त॒ हेमाद्रौ नागरखण्डे-“सोवगीन्यथ रौप्याणि कांयतामरो- 
वानि च । मातिक्यान्यपि भव्यानि नूतनानि ष्टानि च ॥° तत्रैव आदिव्यपुराणे- 
“पचेदन्नानि सुखतः पत्रेषु शुचिषु खयम् \ खणादिषातुजातेषु भृन्मयेष्वपि वा द्विजः ॥ 
अच्छदरेष्वविस्मिषु तथाटुपहतेषु च । नायसेषु न भितेषु दृषितेष्वपि कर्हिचित् ॥ पूव 
कृतोपयोग्रेषु मृन्मयेषु न तु कचित् ॥" वायुपुराणे-“न कदाचिसचेदत्रमयःखाटीषु 
पैतृकम् । अयसो दर्दीनादेव पितरोऽपि द्रवन्ति हि ॥ काटायसं विषेण निन्दन्ति पितृ- 
कर्मणि । फलानां चैव शाकानां छेदनार्थानि यानि तु ॥ महानसेपि शख्लाणि तेषामेव हि 
स्गिषिः । इष्यते नेतरस्यातर शखमात्रय दरीनम् ॥ श्राद्धदेशे त॒ विटुषा पिदरणां भ्रीति- 
मिच्छता । महानसेऽपि युक्तानामपि कायं न दर्दीनस् ॥" ततरैव-पचमानस्तु भाण्डेषु 
भ्क्ला ताञ्रमयेषु च । समुद्धरति वै पोरात् पिन् दुःखमहार्णवात् ॥ तेजसानामभावे 
तु ्ठिरे रन्मयेऽपि च । नवे सुचो प्रहु्वीति पाकं पतिमादरात् ॥" त्त्रैवादिय- 
पुराणे-'क्कान्रखापनार्थं तु श्खन्ते दारुजान्यपि । दव्यीदीन्यपि कार्याणि यज्ञियेरपि 

१--अच्र भूामिशब्देन महानसादिभूमिः श्राद्धभूमिश्च । २-अत्र सर्वथैव कालिकनिषेधः। 
३-- अत्र निषेषे गद्ये; परेम्ऽपि प्राकर्होमो भवयेव ¦ 8--“मिश्ेः' इति पाटः । ५--उक्तपराय- 
श्रित्तायाचरणेन इुद्धामपिः # 



श्रद्धदिनङ्रत्यम् तृतीयपरिच्छेदस्योत्तरार्धम् । २९७ 

दासभिः ॥' यभमः-'विवहे प्रेतकार्यं च मातापित्रोः भयेऽहनि ¦ नवमाण्डानि कुर्वीत 
यज्ञकाठे विदोषतः ॥ 

अथ पाक्राथिः । हेमाद्रौ पजापतिः-अोपासनेनान्नपिद्धिरमकरणमेव च ।' 
प्थ्वीचन्द्रोदयेऽङ्िराः-शालद्चौ तु पचेदन्ं टोकिकि वापि निलः । यस्मन्न्न 
पचेदन्नं तस्मिन् होमो विधीयते ॥ मनुः-“ववादिकेऽमौ इुर्वीत ययं करम यथाविधि । 
पञ्चयज्ञविधानं च पक्त चान्वाहिकीं द्विजः ॥' श्राद्धख यद्यं चोक्तमपराक्ण । अत्र 
विशेषः कमंपरदीपे-्रात्होमं तु निर्व सजुदल हताशनात् । शेषं महानसे कृत्वा त 
पाकं समाचरेत् ॥ पाकान्तेऽभं तमाह गद्यामनो तु पुनः क्षिपत् । ततोऽस्मिनवैश्वदेवादि 
कमं कुयोदतन्द्रितः । तदभावे लकिके,- ततः पचेयुरन्नानि निर्वापान्तरं शनैः । 
वेवाहिकेऽ्रावन्यत्र लोक्िकि वापि संयतः ॥' इति कलिकायां संग्रदोक्तः ! पितर्थ 
निर्वापं छृत्वेयथेः । अत एव हेमाद्री वायुपुराणे-पित्रथ नि्ैपेद्धमो कूर्चे वा द्भ- 
संस्कृते 1) इति । तत्रैव पाद्ममात्स्ययोः-अगमनिमानिरवपेतयत्रं चरं वा सममुष्टिमिः । 
पितूस्यो निवेपामीति सवं दक्षिणतो न्यसेत् ॥" चर्मरहणान्न साकादादिति देमाद्धिः। 
पिण्डपितुयज्ञाथेपाकविषयोऽयं निर्वाप इति तु युक्तम् । अयं चेतरेषामसि ¦ आश्वराय- 
नानां तु शुरुणार्भिंशृता अन्यतो वाऽप॑क्षीयमाणा अमावास्यायां शान्तिके कुर्वीरन् 
इयादिसूजेण पचनाभेस्यागसक्त्रा इहैवायमितरो जातवेदाः" इधैर्चेन ्मीमयीम्या- 
मरमिम्यामर्भिं मन्थयेत्स पचनाभिर्भवतिः इति सूत घरत्तो चोक्तेः प्रचनामरावेव पाकः । 
वोधायनेनाप्युक्तम्-आहतपचनाभिमौपासनं वामिप्रनजन्ति' इति । स्मता पकस्लन्य- 
शाखाविषय इति केचित् । वस्तुतस्तु पूर्वोक्तस्य सर्वाधानविषयलवं युक्तम् । शिष्टाचारेपि न 
परचनो दस्यते, अण्डविलायामपि स्वाधानप्षेवैश्वदेवश्राद्धं च पचने कुर्यात् अन्यथौ- 
पासने इत्युक्तम् । अग्रौकरणं तु पयोगपारिजातादिभिरान्दिकादिसर्वश्राद्धेषु 
पिण्डपितृयज्ञव्यतिषङ्गोक्तेखो करके पचने वा पके कृतेऽपि गृद्या्नौ पकचरुभैव कार्यमिति 
प्रतिमाति। मदनरलेऽप्येवम् । विधुरोत्सन्रारयादेस्तु पृष्टोदिविविधानेनाभिसंपाद नमिद्युक्तं 
हरिहर भाष्ये इति पाकाभिः। 

चन्द्रिकायां माकण्डेयः-अह्ः ष्सु सुहर्तेषु मतेषु भ्रयतान्दिजान् । प्रयेकं 
्रेषयेत्तेषां प्रदायामलकोदकम् ॥ देवः-ततो विवृत्ते मध्याहे 

| कृत्तरोमनखान् द्विजान् । अभिगम्य यथान्यायं प्रयच्छेदन्तधावनम्् ॥ 
तेकमम्यखनं खानं खानीयं च पथग्िधम् । पत्ैरोदुम्बदेवद्िशदे विकपूर्वंकम् ।॥ ओदु- 
म्बरेः-ताज्मयेः । अत्र क्रोरामटकस्ानादि निषिद्धतिथ्यादिव्यतिरिक्तविषयस्" इति हेमाः- 

१--“अभिखताः इत्यपि पाडः । अबिश्वाऽएध्यावा । र-अपश्चीयमाण्यः पुश्रषनाचद्धिभि 
३८ निर सिर 
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दिमाधवच्य । यत्त चन्द्रिकायां परचेताः-^तैमुदरवैनं सानं दचापूर्वाहं एव तु । 
श्राद्धमुगभ्यो नखद्मश्ुच्छेदने तु न कारयेत् \' इति, तधिषिद्धतिथ्यादि विषयम् । निषिद्ध- 
तिथ्यादि तु प्रारक्तम् । अभ्यङ्खे तु कलिकायां कालयायनः-तेल्युदरतने देवं ब्राह्मणेभ्यः 
प्रयतत; । तैरम्यङ्गश्च करव्यो वञ्ये काठं न चिन्तयेत् ।॥ अपरारके प्रचेताः- सातो 
ऽधिकारी भवति देवे पिव्ये च कर्मणि । श्राद्धकृच्छुङ्खवासाः सान्मौनी च विजितेन्द्रियः ॥ 
हेमाद्रौ जावारुः-'ताम्बूं दन्तकाष्ठ च सखेहखरानममोजनम्। रयोषधपरान्नानि भराद्धकतौ 
विवर्जयेत् ॥' वस्र विशेषमाह तत्रैव शयः- नम्रः सखन्मठवद्वासा न्नः कोपीनकेवटः 
दविकच्छीऽयुकत्तरीयश्च अकच्छोऽवस्च एव च ॥ नयः काषायवासाः सान्न्नश्वाद्रेपटस्तथा । 
ननो द्वियुणवस्लः स्यान्नो रक्तपटः स्मृतः ॥ नस्तु सिग्धवश्चः सखान्रमः स्यूतपटस्तथा ॥' 

ततः कती ऊध्वेपुण्डं कुर्यात्, "जपे होमे तथा दने ख्वाध्याये पितृकर्मणि 1 तत्स 
नद्यति किप्रमष्यैपुण्डं विना कृतम् ॥: इति देमाद्राघ् क्तः, यज्ञो दानं तपो दोमः 
खाध्यायः पितृकम च । वृथा मवति विप्न्द्रा ऊ्वपुण्ड्ं विना कृतम् ॥ इति बहन्ना- 
रदीयात्, “उध्वं च तिरकं कुर्यात् देवे पत्ये च करमणि । इति घरद्ध परारारोक्तेश्च । 

ये तु-'उ्वेपुण्डं द्विजातीनामधिदोत्रसमो विधिः । श्राद्धकाठे तु संप्राप्ते कती 
भोक्ता च त्यजेत् ॥ वामहस्ते च दभास्तु गृहे रङ्नावृठि तथा । ठलटे तिककं ष्टा 
निरायाः पितरे गताः ॥" इति सं्रदोक्तेः, “उर््वपुण्डं त्रिपुण्ड वा चन्द्राकारमथापि 
वा । श्राद्धकतौ न कुर्वत यावपिण्डान्न निवपेत् ॥ इति विश्वप्रकारो वचनाच्च न 
कार्यमिलयाहुः । अत्राचाराद्ववस्था । अत एव वहन्नारदीये-उर्ध्वपुण्ड् च तुटसीं श्रद्धे 
नेच्छन्ति केचन ।' इति! “उ्वैपुण्डुविविर्विप्रविषयः। निषेधः कपरः इति पृथ्वी चन्द्रः । 
यत्तु हेमाद्रौ देवलः-ललाटे पुण्ड्कं दृटा स्कन्धे माल्यं तथेव च । निराशाः पितरो 
यान्ति दष्टा च व्रषटीपतिम् ॥" इति, तदधन्धेन निपुण्ड्विषयम्, श्राक्पिण्डदानादन्धाचै- 
नाठंकर्यास्खविग्रहम् । इयश्वलायनोक्तेः । पुण्डू-वतटमियपराकै मदनरन्ने च । 
पथ्वीचन्द्रस्तु पुण्डु-त्रिपुण्ड्म्, “उध्वं च तिरकं कुयौन्न कु्यौद्रे निपुण्ड्कम् । 
निराशाः पितरो यान्ति ष्टा चेव त्रिपुण्डूकम् ॥' इति ब्रहत्परादारोक्तेः । भोक्कस्ि- 
यग्टेपो भवदेव, "वजेयेत्तिककं भाठे शाद्धकाठे च सर्वदा । तिर्यगप्युध्वयुण्डं वा धार- 
येतत प्रयत्नतः ॥' इति व्यासोक्तेरियाह । पथ्वी चन्द्रोदये बाह्ये -“सदर्भण तु हस्तेन 

कुयोत्तिखकं ञः । आचम्य स विुद्धयेत दर्भलयागेन चैव हि ॥ आद्धारम्भकाठमा- 
हापराक गोतमः-“आरभ्य' कुतपे श्राद्धं कुयादारोदिणं बुधः । विधिज्ञो विधिमाखाय 
रोदिणं तु न ् गयेत् ॥' एतदेकोदिष्टे । पर्वणे तुक्तं मात्स्ये-ऊर्ष्व मुहूर्ताकुतपायन्ु- 
हुतचतुष्टयम् । सुहूतेप्वकं हयेतत्खधामवनमिष्यते ॥' तथा-'मध्याहे सवदा यस्मान्म- 
न्दीभवति भास्करः ५ तस्मादनन्तफटद स्तुत्रारम्भो. विशिष्यते ॥' 



्राद्धपरिमाषा ] तृतीयपरिच्छेदम्योत्तरर्भम । २९९ 

जथ ्राद्धपरिभाषा । चच्छिकायां कादयायनः-दक्षिणं पातयेजानुं देवान् 
परिचरन् सदा । पातयेदितरं जायु पिन् परिचरन् सदा ॥' वौधायनः-श्रदकषिणं तु 
द्वानां पिदणामप्रदक्षिणम् । देवानाम्रजवो दर्भाः पिटरणां द्विगुणास्तथा ॥ परथ्वी- 
चन्द्रोदये , शङ्खः-मावाहना््यसंकलय पिण्डदानान्रदानयोः । गिण्डाभ्यञ्जनकाले तु 
तथवाज्ञनकर्मणि । अक्षव्यासनयोः पाये गोत्रं नाम प्रकाशयन् ॥' तत्रैव परिदिष्- 
दक्षिणा पिण्डदाने च गन्धधूयाक्षये तथा ! संकल्प चासन दीपे अज्जनाभ्यञ्ञने तथा ॥ 
अन्नाष्यदानाचन्तेषु गोवरं नाम च कीतयेत् ॥ कलिकायां संग्रे-“आसनावाहने 
पाये न्नदाने तथेव च । अक्ष्ये पिण्डदाने च षटुमु नामानि कीरवयेत् ॥ मात्स्ये 
सम्बन्धं प्रथमं नूयादो्रं नाम तयैव च । पश्वाद्रपं विजानीयात् कम णप सनातनः ॥' 
तत्रैव-“सकारेण तु वक्तव्यं गोवरं सर्वर धीमता ! सकारः कुतपो जञेवस्तस्मायनेन तं वदेत् ॥ 
यथा कार्यपसगोत्रति, "राशरसगोचख वृद्धस्य तु महात्मनः ! भिक्षोः पवरिखस्याहं 
शिष्यः परमधार्मिकः 0 इति मोश्चधर्मेषु परयोगाच । तेन गोत्रसगोत्रयोः पर्यायतवा- 
च्छाखामेदाव्चवसेति छलूपाणिः । एतयेषामा्ातं तेषामेव । हेमाद्रौ वृहत्पचेताः- 
गोत्रं खरान्तं सर्व गोत्रसाक्षव्यकर्मणि ! गोत्रस्तु तये प्रोक्त एं दाता न मुद्यति ॥ 
सवैत्रैव पितः प्रोक्तः पिता तर्षणकर्मणि ! पितुरक्ष्यकाठे तु प्ये संकलने तथा ॥ 
सम॑न्नव्यादिके कार्य शर्मा तपैणक्रर्मणि । सर्मणोऽक्षय्यकाठे तु पिदृणां दत्तमक्षयम् ॥" 
खरान्तं-संबुद्यन्तमिति देमाद्धिः । तत्रेव चन्द्रिकायां च स्म्रल्यन्तरे-'मोत्रख 
त्वपरिज्ञाने कास्यपं गोत्रमुच्यते । यस्मादाह श्रुतिः सर्वाः प्रजाः कस्यपसम्भवाः ॥° यड 
सत्याषटः-.अथाज्ञातवन्धोः पुरोहितगोत्रेणाचार्यगोतेण वाः इति, तद्विवाहपरम् । नामो- 
चारणे विशेषमाह हेमाद्रौ बौधायनः-शर्मान्तं ब्राद्मणसोक्तं वर्मान्तं कषत्रियख तु । 
गु्ान्तं चेव वैश्यस्य दासान्तं शद्रजन्मनः ॥ पित्रादिनामाज्ञाने ततैव~“पृथिवीषविता 
वाच्यस्तयिता चान्तरिक्षसत् । अभिधानापरिजञाने दिविषस्रपितामहः ॥ पित्रादीनां नाम 
यदा पुत्रै ज्ञायते तदा ॥' आपस्तम्बसुचेऽप्येवम् । एतदन्यशाखापरम् । आन्वला- 
यनानां तूक्तं तत्सूत्रे-यदि नामान्यविद्वंस्ततपितामहपितामहेति ब्रूयात् । तत्का- 
रिकापि-'नामानि चेन्न जानीयात्तते्ादि वदेत् कमात् ॥ ततेति संबन्धमात्रपरम् । 
तेन पितृव्यादावपि तथेति गौडाः । स्रीणां तु दान्तं नाम हेयम् ! दान्तं नाम श्जीणाम' 
इति पथ्वीचन्द्रोदये गोभिखोक्तेः । केथिदेवीरब्दान्तमाहः । अन्ये तु - देवीदा 
इति दयोः समुच्रयमाहुः । 

हेमाद्रौ नारायणः-णविमक्तिभिस्तु यक्छिचिदीयते पितृदैवते । तत्सवं सफ़टं बयं 
विपरीतं निरर्थकम् ।॥" चन्द्रिकास्यथसारयोः नारदीये च-“अक्षप्यासनयो; शठी 

१--.कणे च॑ पिण्डदाने च" इति पाठः । 



१ । निर्णयसिन्धौ [ श्रद्धपरिभाषा 

हितीयावाहने तथा । अन्नदाने चतुर्थी खाच्छेषाः सम्बुद्धयः स्मृताः ॥ यत्त॒ व्यासः- 
(चतुर्थीं चासने निलयं संकल्पे च विधीयते । प्रथमा तर्पणे ग्रोक्ता सम्बुद्धिमपरे जगुः ॥° 
इति । यतर ज्ञाखाभेदाद्चवस्येति देमाद्धिः । हेमाद्रौ आयः-“अर््यावनेजनं पिण्डमन्नं प्रय- 
वनेजनम् । सम्बुद्धि तत्र कुर्वीति शेषे षष्ठी विधीयते ॥' तत्रैव मातुर्विरेषो नागरखण्डे 
'मातमीत्रे तथा मातुरासने कल्पनेऽक्षये । गोत्रे गोत्राय गोत्रायाः प्रथमाचा विभक्तयः ॥' 

हेमाद्रौ पभासखण्डे-'यज्ञोपवीतिना कायं देवं करम प्रदक्षिणम् । प्राचीनाबी- 
तिना कार्यं पितकर्माऽ्रदक्षिणम् ॥' अनुपनीतश्चीरु्रादेस्तृत्तरीयेणेव सव्यापसव्य ज्ञेये, 
तस्योपवीतस्थानीयत्वात्, “अपसव्यं कमाद्ं कृत्वा कश्चित्सगो्रजः । इति ब्राह्याचेतिं 
वाचस्पतिः । यत्त॒ केचित् “सदोपवीतिना भाव्यम्" इयस्य पुर्षार्थतात् प्राचीना- 
वीतकाठेऽप्युपवीतान्तरेण तत्कार्यमेवेति । तन्न । विरेषेणं बाधात् । जमद धिः-सूक्त 
सोत्रजपं यक्ला पिण्डाघ्राणं च दक्षिणाम् 1 आहयानं खागतं चार्यं विना च पसिषणम् ॥ 
विसर्जनं सौमनस्मारिषां प्रार्थनं तथा । विप्रप्रदक्षिणां चेव सस्तिवाचनकं विना ॥ 
पिव्रूुदिद्य कर्तव्यं प्राचीनावीतिना सदा ॥' हेमाद्रौ संग्रहे-"आदो विप्रा्गिरोचान्ते- 
ऽभ्य्ैने विकिर कृते । पिण्डान्ुप्या्च॑यित्वा च विसज्यं बाद्मणांस्तथा ॥ आचमिच्छाद्ध- 
कता च यनेष्वेतेषु सपसु ! आचन्तयोद्विराचामेच्छेषेषु तु सकृत्सकृत् ॥' तन्नेव-श्राद्धा- 
रम्भेऽवसाने च पादशोचार्चनान्तयोः । विकिरे पिण्डदाने च षटखाचमनमिष्यते ॥ 
आग्वलायनः-षदानाध्ययनदेवा्चांजपहोमव्रतादिकान् । न कुर्याच्छ्राद्धदिवसे ्रागि- 
ाां विसर्जनात् ॥' एतन्निखवर्ज्यमिति बोपदेवः । इदं विष्णुभिन्नदेवप्रम् , षविष्णो- 
निवेदितान्नेन यष्टव्यं देवतान्तरम् । पितुभ्यश्चापि तदेयं तदानन्याय कल्पते ॥ पितृरेषं त॒ 
यो दद्याद्धरये परमातमने । रेतोधाः पितरस्तस्य भवन्ति राभागिनः ॥' इति स्कान्दात्। 
धितरः स्वे मनुष्या विष्णुनारितमश्चन्तिः इति श्रुतेः, “यः ् राद्धकारे दस्सिक्तरोषं ददाति 
भक्ला पितृदेवतानाम् । तेनैव पिण्डंस्तुरसीविमिश्रानाकस्पकोटि पितरस्तु तृताः ॥ इति 
ब्राद्योक्तेशेति श्रीधरस्वामिनसिहपरिचयांदयः। एतत्सव निबन्धविरोधान्निर्मूलम् । 

अव्र विशेषो हेमाद्रौ विष्णुधमे-श्राद्धाहवि तु समभ्यर्च्य वृवराहं जनार्दनम् ।" 
दिवपुराणे-पूजयित्वा रिवं भक्ला पितृश्राद्धं प्रकल्पयेत् ।' पूर्वनिषेधस्तु विहित- 
मिन्नपरः। तथा हेमाद्री-'देवाचा दक्षिणाङ्गादिः पादजान्वंसमूर्धु । शिरोसजाुपादेषु 
वीमाज्गादि च पेतृके ॥' कलिकायां स्रव्यन्तरे-श्राद्धारम्भे तु ये दर्भाः पादनोचे 
विसजैयेत् । अचैनादो तु ये दभां उच्छिष्ठन्ते विसर्जयेत् ॥ मार्जनादौ तुये दर्भाः 

9-- "विरलो ध्वुपवीदश्च यत्करोति न तत्कृतम्" इति पंधरमस्वेनोक्तेः । २--'वश्ं ङत्वा कश्ित्स- 
गोत्रजः” इति विरेषेणेलयथेः १ *नोपदीती स्यात्" इति सामान्यतः कर्माथेपुरषार्थोपवीतमिषेषात्तद्भाक्तौ 
भपूषेञुत्तरीयाप्रसम्यं बोभ्यते इति तु व्रषटम्यम् ॥ --"वामाङ्गादिष पेवुरूम" इति पाटः । 
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पिण्डोत्थाने विसजैयेत् । उत्तानादौ तु ये दभा दक्षिणान्ते विसर्ययेत् ॥ प्रर्नादो तु ये 
दभो नमस्कोर विसर्जयेत् ॥' उहमाद विष्णुः-"मातामहानामप्येव श्राद्धं कर्यादविवक्षणः ! 
मन्रोहेन यथान्यायं शेषाणां मच्रवजितम् ॥" यथान्यायमिति । यत्र वहुवचनान्तः पितृन्द- 
सतत्र सवपितृवाचित्वाच्नोहः । तत्रापि शुन्धन्तां पितरः इ्यत्रोद एव, सर्वपितृवाचिव्व 
उत्तरमघदरयवेयर््यात् । बहुवचनं तु नोह्यते । प्रकृतावसमधत्वारयौसानितिवत् । ऋगन्त 
च नोदः। 'तस्माख्चं नोहेत्! इति निपेषात् । ठंकोष््ऽपयेव् ।परतेकोच्छि तु एकवन्मत्रा- 
नृहेतेकोष्ि' इति विष्णृक्तेरढः । त्र बहुवचनखाप्यूहो वचनात् । बरद्धादौ तु 
विशेषं वक्ष्यामः । रोषाणामिति पितृव्याचेकोद्टे आवाहनादिमत्रवर्ज्यं कथमिति कल्प- 
तरुः । उदयोग्यपितृपदवान् मच्र एव तत्र न प्रयोज्यः, न तृहः । नापि पितृपदरहितः 
प्रयोज्य इति छआलपाणिः । अर्थान्तरं चोक्तं प्रार् । बहुचकारिकापि-अ्यप्रदानमेत्र 
त॒ मात्रादिपदमावपेत् । ञुन्धन्तामिति पित्रादौ मा्ादिपदमावपेत् ॥ मातृश्राद्धे पिण्डदाने 
ये च त्वामत्रानु" इत्र नोद् इति चत्तिक्रत्। तथा-'मातुः श्राद्धेऽप्यनूहेन कयीषि- 
ण्डानुम्रणम् । दसादानसुपस्थानं तद्रत्कार्यमिति खितिः ॥ प्रवादणमनूहेन तद्वसाञ्चन- 
मिष्यते ॥' तथा-आयन्तु नसिखोऽसीति उश्न्तस्तेति यानि तु । अनृद्यः पितुखब्दोऽतर 
पितृसामान्यवाचकः ॥ आपस्तम्बानां तु वक्ष्यते । 

हेमाद्रौ माकंण्डेयः-'्तिः खातान् समाहूतान् खागतेनार्चयेत् पृथक् ! कलि- 
कायां नारदीये-श्रायधित्तविद्युद्धात्मा तेभ्योऽवुजञां प्रग्रह च । दद्र ब्रहमदण्डार्थ 
हिरण्यं ऊुशमेव च ॥' तत्रैव संग्रहे-^तिथिवारादिकं ज्ञात्वा संकल्प्य च यथाविषि । 
प्राचीनावीतिना कार्यं सवं संकल्पनादिकम् ॥ संबन्धं प्रथमं वूयान्नामगोत्रे तथेव च । 
वखादिरूपतां चापि खपिद्रणामनुकमात् ॥' चन्द्रोदये नारदीये-श्राद्धार्थं समनु- 
प्राप्तान् विप्रान् सूयो निमच्रयेत् ।' आपस्तम्बस्तु-पू्वदु्निमच्रणं, परेचुर्दितीयं, तृतीय- 
मामच्रणम्ः इत्याह । यूयं मया निमच्रणीया इति निवेदनरूपं आचम् । तद्विषिमाह 
ज्ोनकः-'यृदीतायुकसंजञस्याञुकगोत्रस चायुके । श्राद्धे तु वैशवदेवार्थं करणीयः क्षण- 
स्त्वया ॥ इयेवं श्राद्धक्ृदरयादों तथेति वदेतत॒ सः । श्राद्धस्य कतां स नूयात्तं प्राभरोतु भवा- 
निति ॥ स वदेत् प्राभनवानीति इतरस्तं प्रति द्विजः ॥" देवो पावैणे पुरूरवाद्रंवो वाच्यो । 
“पित्रदिरप्यनेनैव वृणीत विधिना द्विजान् ।' ततः कत बहचोऽनाहिताभिः पिण्डषितृयजधं 
प्रिस्तरणादीष्माधानान्तं कुर्यात् । “अधौधानिनोऽप्येवम्' इति भ्रयोगपारिजाते 
परिदिष्ट च ! माष्यकारमते आग्दिकेऽप्येवम् । घृत्तिकारमते नेदम् । 
[न 

१--पाद्चाधिकरणसिद्धन्ते तु प्र्यथेसमवेताथकबहूवचनस्य बिक्रतावशिङृतस्येव प्रयोग इति दीका- 

श्रयः । २--पिवृग्द् न युज्जीतेलाश्चरायनेन पिवृद्म्दस्य निवतिंत्वासपुराणेनरोदिष्टे सर्वेपितुवान्िनः 

पिवृाब्दस्य नोहः कायं इति सिद्धान्तः । 
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हेमाद्रौ राम्युः~संमार्थितोपकिति तु द्वारि ऊु्वीत मण्डठे । उदक्छवसदीच्यं खाइ- 
क्षिणं दक्षिणा्ठवम् ॥' वयाघ्ः-“उत्तरेऽक्षतसंयुक्तान् पूर्वारान् विन्यसेत् कुशान् । दक्षिणे 
दक्षिणाग्रंस्त॒ सतिठान् विन्यसेत् कुान् ॥' तच्रैव बौधायनः-चतुरखं धिकोणं च 
र्तुं चार्धचन्द्रकम् ! कर्वव्यमाुपूर्व्यण ब्राह्मणादिषु मण्डटम् ॥' तच्ेव रोगाश्षिः 
हस्तद्रयमितं कार्यं वैशवदेविकमण्डरम् । दश्िणे च चतुर्हस्तं पिदृणामद्गिशोधने ॥' 
कछिकायां संग्रहे तु-श्रादेरमात्रं देवानां चतुरं तु मण्डलम् । लयक्ला षड्कं 
तस्मादक्षिणे वरतरं तथा ॥' इदयुक्तम् । यत्तु स््रत्यन्तरे-"गतेः प्रच्वङ्े विप्रे जाञु- 
मात्रो महीभुजि । प्रादेशमात्रो वैश्ये च साधिकः स तु शूद्रके ॥ ति्यगृध्वेप्रमाणेन 
व्याख्यातो दैवप्त्यियोः । चतुरस्रं वरतठं च कथितं गतैटक्षणम् ॥ पादमक्षाठनं भोक्तयुप- 
वेश्यासने दिजान् । तिष्ठेत् क्षाटनं इुयात्निराश्ाः पितरो गताः ॥' इति, तत्समूखत्वे 
मण्डले प्रथक् ज्ञेयम् । तत्र गोमये हेमाद्रौ श्यः-अलयन्तजीणदेहाया वन्ध्यायाश्च 
विशेषतः । आतीया नवसूताया न गोर्गोमयमाहरेत् ॥ मारस्ये-“अक्षताभिः सपुष्पाभिं 
सदभ्यचापसव्यवत् । विप्राणां क्षाटयेत्यादावभिवन्य पुनः पुनः ॥ प्रयच्छखस्ित 
कु्याद्रििपादाभिषेचनम् ॥` तन्नैव म विष्ये-श्रक्षाटयेद्धिपादान् शन्नोदेवीरित्यिचा ॥' 
थ्वीचन्द्रोदये च्द्धवसिष्ठः-न कुराम्रन्थिहस्तस्तु पाद्यं दचाद्िचक्षणः । कलि- 

कायां संय्रहे-^ततः प्रक्षाल्येलादौ भार्यास्ावितवार्िणा ।' तथा-श्राद्धकाठे यद्] 
पत्री वामे नीरप्रदा भवेत् । आसुरं तद्धवेच्छराद्धं पिदृणां नोपतिष्ठते ॥ तचैव-'नाधः 
रक्षास्येत्पादो कती पित्रादिकममयु ॥' पायानन्तरमर््यमपि दयादिति देमादविः ! तन्नैव 
लौगाश्चिः-मण्डठादुत्तरे देशे दद्यादाचमनीयकम् + तच्रेव-विधाय क्षाटनं तेषां 
दविराचमनमिष्यते । खयं चापि द्विराचामेद्विषिज्ञः श्रद्धयान्वितः ॥' हेमाद्रौ नारदीये- 
'यत्राचमनवारीणि पादग्रक्षारनोदकैः । संगच्छन्ते बुधाः श्राद्धमासुरं तस्मचक्षते ॥' 

हेमाद्रौ व्यासः-'सन्येनेवासनं धृत्वा दक्षिणे दक्षिणं करम् । व्याहतीमिः समस्ता- 
भिरासनेषुपवेशयेत् । समाध्वमिति चेवोक्ला दक्षिणं जानु संसरन् । आस्यतामिति 
तान्नूयादासनं सस्प्रशत्रपि ॥' देमाद्र दातातपः-द्भौ देवेऽथवेणो विप्रो राच्छु- 
खादुपवेशयेत् । पत्य तुदच्छुखांखीं थ बहचाष्वयुसामगान् ॥' याज्ञवल्क्यः देवे 
राक् तयः पिच्य उदगेकेकमेव वा ।' यत्त हेमाद्रौ हारीतः-“दक्षिणाग्रदर्भषुप्राच्छखान् 
जद्मणान् भोजयेत्, उदश्छुखानियेकेः इति तन्मेचायणीयविषयस् । श्राच्छुखान् मोज 
येदुदश्छुखानिटेके' इति तत्परिरि्ात् विकल इति हेमादिः। माधवीये यमः 
भिक्षुको ्रह्चचारी वा भोजनाथेसुपितः । उपव्छिष्वुप्रा्तः कामं तमपि भोजयेत् ॥ 

१--सर्वे्र धमेङ्तयाद -पली दक्षिणत उपविशेत् । विभरपादश्षारनेऽभिषेके च वामतः, इति 
सिद्धान्तस्यापचादोऽयम् । 
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कोर्मे-अतियिरयस्य नाश्चाति न तच्छं प्रचक्चते ! विप्रनियमौ माध्रवीये-“वित्रपणयः 
सवे तं च मनत्रतान्विताः ! उच्छिष्ठैच्छिष्टसंस्पसं वर्जयन्तः परस्परम् । 

तच्ासनानि ! एथ्वीचन्द्रोदये चमः-“आसनं कुतपं दयादितरद्मा पवित्रकम् + 
देमाद्रा चमत्कारण्वण्डे-"पिदृणां घणितं हैमं राजतं वापि चासनम् । येन ताम्रमयं 
दत्तमासनं पितृकमेणि ॥ स॒ वे दिव्यासनारूढो न दि प्रच्यवते दिवः ॥ हेमाद्रौ नाग- 
रखण्ड- अयःशङ्कमयं पीठं प्रदयं नोपवेडन ॥° कल्िकायां संम्रह-क्षामं दुकूटं 
य॑पाख्माविकं दारुजं तथा । ताणं पाणं वरसी चैव विष्टा च विन्यसेत् ॥ अभिदग्धा- 
न्यायसानि भमरानि च विजयेत् ॥' देमाद्रा छागदलेयः-प्ाद्धागादुपक्रम्य प्राच्यां 
प्खियंथा भवेत् । दक्षिणासंखिता ह्येषा पिवृणां श्राद्धकर्मणि 1 पुस्यः-श्रीपणीं 
वारुणी क्षीरी जम्बुकाग्रकदम्बकम् । सप्तमं वाकुटं पीठे पिदरणां दत्तमक्षयम् ॥° संग्रहे 
शमी च काद्मरी रेः कदम्बो वारुणस्तथा । पञ्चासनानि रम्तानि श्रद्धे देवार्चने 
तथा ॥ कारिका-्रौ दैवे प्राब्युखौ पिव्यि ब्रीन्वप्राचुदगाननान् । चैटीनसि 
कुतपः श्राद्धवेखयां ्रोषियो यदि द्छ्यते । आन्वलायनः-'नीवीवासोदशन्तेन खर- 

क्षार्थं प्बन्धयेत् ।' बरद्धयाज्ञवल्क्यस्तु-'दक्षिणे कव्दिरे तु तिरः सद ऊुरात्रयम् । 
यन्न॒ कातीयस्-नीवी कायां दशागुपि्वामङुक्षौ कुरः सह ।' इति, तदुद्धिभद्धे । 
पिदृणां दक्षिणे पार्श्वं विपरीतां तु देविके। इति स्लयन्तरात् । वामे दक्षिणे 
वेाचारद्छवसथेति मदनपारिजते | 

आचायेः-भ्राणायामत्रयं कृता गायत्रीस्मरणं तथा ! श्राद्धं कतीस्मीति वदेदवरवाच्यं 
कुरुष्व च ॥ ब्राह्म-ततस्िठान् ग्रहे तस्मिन् विकिरेचप्रदक्षिणम् ¦ श्रद्धया परया 
युक्तो जपेदपहता इति ॥" स्शल्यथेसारे-भपहता इति तिलन्विकीय उदीरतामित्यचा 
रक्षेत् ॥ पराशारः-तदिष्णोरिति मत्रेण गायत्या च प्रयत्नतः । प्रो्षयेदन्नजातं तु ख॒द्र- 
दष्टवादिञुद्धये ॥" हेमाद्रौ बह्याण्डे-श्राद्धममौ गयां ध्यात्वा ध्याला देवं गदाधरम् । 
वृखादींश्च पिवन् ध्याला ततः श्राद्धं प्रवतेते ॥ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव 
च् } नमः खाहाये खधाये नियमेव नमो नमः ॥ आदिमष्यावसानेषु त्रिरावृत्तं अपहुषः 
पितरः क्षिप्रमायान्ि राक्षसाः प्रद्रवन्ति च ॥' तत्रैव स्कान्दे-“तिख रक्षन्सुरान् 
दमी रक्षन्तु राक्षसाच् । प्रि वे श्रोत्रियो रक्षदतिथिः सर्वैरश्कः ॥ वसिष्ठः 
श्ुद्धवतीभिः कूष्माण्डीभिः पावमानीभिश्च पाकादि गरोक्येत् #* इति । 

अथ देवाचां । तत्र प्रत्युपचारमायन्तयोरपो दयादिय्यक्तं' वत्ता स्छयथसारे 
च । हेमाद्रौ जाद्ये-आसनेष्वासनं दबाद्वामे वा दक्षिणेऽपि वा । पितृकर्मणि वामे च 
देवे दबा दक्षिणे ॥" भचेताः-'आसनेष्वासनं दचा्न तु पाणो कदाचन । र्ोऽसीट 
मत्रेण गृहीयुसे तु तान् सान् ॥' धर्मोऽसि विशिराजा प्रतिष्ठितः इति. 4. 



३०४ निर्णयसिन्धौ [ श्राद्धे अव्यपात्रादि 

'दमीनादाय हस्ताभ्यां गृहीत्वा दक्षिणे करे । दैवे क्ष्णः क्रियतां तु निरङ्षठं करं ततः ॥ 
ओं तथेति द्विजा ब्रूयु प्रामोतु भवानिति । कर्ता ब्रूयात्ततो विप्रः प्रा्वानीति वै वदेत् ॥' 
पथ्वीचन्द्रोदये बृहच्नारदीये-यवेदर्भश्च विथेषां देवानामिदमासनम् । देति भूयो 
द्द दैवे क्षण इति क्षणम्॥, (तच षष्ठया चतुर्थ्यां वा कार्य॑म्' इति स एव । ततोऽयं 
कल्पयेत्" इति मन्वादयः । शोनकजयन्ताभ्यामर््यरहितसख देवार्चनसोक्तेः । “आश्ल- 
यनानां देवेऽर्ष्यदानं न' इति बोपदेवः । तन्न ! परिदिष्टपमयोगपारिजातविरोः- 
धात् । वृद्धिश्राद्ध तु दैवेऽप्य्ष्यं दयात्! ' देवेभ्योऽपि प्थग्दबादिहार््यं श्ुतिचोदनात् 
इति रौनकोक्तेः ॥ 

अथाघ्यपाचम् । प्रथ्वीचन्द्रोदये मात्स्यपाद्मयोः-'पात्रं वनस्पतिमयं तथा 
परभमयं पुनः । जठजं वापि कुर्वीति तथा सागरसंमवम् ॥' बाद्ये-'सोवर्णतामरोप्यादम- 
स्फायिकं शङ्खद्क्तयः । भिन्नान्यपि हि योज्यानि पत्राणि पितृकर्मणि ॥' हेमाद्रौ पजा- 
पतिः-“सोवणं राजतं ताम्रं खङ्गं मणिमयं तथा । यज्ञियं चमसं वापि अर्या पूरयेहुधः ॥' 
अच विपरिकलद्वित्वचतुष्टादावव्यैपतरदरे एव । मानवसूचे तुर वैश्वदेविके च्रीणि पिव्यि 
एकैकसुभयत्र वाः इत्युक्तम्, तदेकविग्रपरं पा्ाराभपरं चेति देमाद्िः । मदनरनने तु 
देवे एकपात्रसुक्तम् । पथ्वीचन्द्रोदयोऽपि-श्रीणि पैतृकपा्ाणि दे दे वै वैश्वदेविके ।" 
इति ब्रहत्परारारोक्ते्दे एवेयाह् । बहचानां तु दैवे विप्रद्िवेऽप्येकमघ्यैपात्रमधैरो 
दबादिद्युक्तं परिदिष्ट परयोगपारिजाते च । कलिकायां हारीतः-“दत्तमक्षय्यतां 
याति खद्धेनार््यं॒तु यत्कृतम् ।' ब्रद्धमनुः-शरृन्मयं दारुजं पात्रमयःपात्रं च यड्धवेत् । 
राजतं दैविके कार्ये शिकपात्रं च वर्जयेत् ॥' पुराणससखुचये-“गृत्लाभवं तथा कांखय- 
मारक्तं जन्तुसंभवम्। घपुसीसठोहभवं सदा पात्रं च वर्जयेत् ॥' तत्ेव-'अष्टा्ुटं भवेत्पात्रं 
पिदरणां राजतं शुभम् । दशाङ्लं तु देवानां सौवर्णं शक्तितः कतम् ॥ स्थापयेद्यैपत्र 
द नयुन्जे तत्र रोपर । दव द्वे पवित्रे विषिवतात्रयोश्वोपरि क्षिपेत् ॥ यज्ञपा्व॑ः- 
भवित्रेखेति मत्रेण प्रतर छेदयेततु ते । ओषधीमन्तरे कृत्वा अङषठाङ्लिपर्मणोः ॥ स्फ्येन 
केष्ठिन जदेन न भन्मयनखादिभिः ॥' वसिष्ठः तूष्णीं ् रोक्ष्याम्भसा पत्रे ऊरयादुरध्वबिटे 
तरतः + पूरयेा्रयुम्मं तु कृत्वोपरि पवित्रके ॥' 

बृद्धपराशारः-्राव्रदयमयार््यार्थं तैजसं चैकवस्तुनः । प्राच्छुखोऽमरतीथैन शन्नो 
देध्वोदकं क्षिपेत् ॥ यवोसीति यवांसतत्र तुष्णीं पुष्पाणि चन्दनम् ॥` मानवसूजे-“युम- 
नसः श्रक्िप्योतूय यवान् प्रक्षिप्य इति । यवोऽसीति मच्रः । पाद्मे-“यवोऽसि धान्यराजो 
1 

१--त्र क्षणद्देन 'निम्यापारस्थितौ कारुबिरोषोत्सवयोः क्षणः" इतयमराक्जिव्यापारस्थितिरिष्य । 
२ युथ्वीचन्द्रोदयेःऽद्गिषु राजे -शीभंततेति ददेस्पुष्यं पात्रे हेमे च राजते । ओदुम्बरे वा खङ्गे वा 
सभ्बेपात्े प्रदक्षिणम् ॥ 
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वा वारुणो मधरुमिधितः 1 निणेदिः सवपापाना पवित्रग्रपिभिः स्मरन् 1" “राजा वा वाम्णा 
मधघुसंयुतः इति परिदि्टपाठः । गोभिेन नु-शववोऽनि मोमंदव यः' इति निल- 
मच्राञत्र खादायुक्त उक्तः । देमाद्रा यमः-यवहम्नम्तना दवान व्िन्नाप्यावाहनं प्रति 
जवाहयदनुज्ञातो विश्वेदेवास इत्यचा ॥' ब्रद्धपराररः-ननः मव्यकरं न्यम्य विप्र 
दक्षिणजानुनि । देवानावाहयिव्येऽहमिति वाचसुदीरयन् ! आवाहययनुज्ञाना विश्चदेवाम 
आगत् । विश्वेदेवाः ग्रूणुतेममिति मत्रहयं पठन् ॥' श्राद्धत्रिप विश्वदवानामन्नान दमाद्रौ 
बृहस्पतिः-"उस्पत्ति नाम चतेषां न विदुर्ये द्विजातयः अयमुचारणीयम्तर्मत्रः द्धा 
समन्वतः ॥ आगच्छन्तु महामागा विश्वदेवा महावलः! य अत्र विदहिनाः श्राद्ध सावधाना 
भवन्तु ते ॥: इदं चावाहनमर्व्यपाचासादनास्राक् हेमाद्विणोत्तस 1 नत्र कातीयः प्राक्ायं 
तथेव तत्सूत्रात् । अनयेस्तदुत्तरम् ! पएथ्वीचन्द्रोदये छाङ्खः-“मयवें पुष्यमादाय चरणा- 
दिरिरोन्तकम् । अचैतेय्च॑नं कुयौदन्ते चोदकं तथा ॥ प््विनु मृधाद्विपादान्नम् 
पादप्रभृति मूधान्तं दैविके पूजनं भवेत् । सिरप्रमूनि पादान्तं नमो व इति पतृक | 
इति मदनरल्े पचतसोक्तेः । कलिकायां संय्रहे-"तिष्न् ऊताञ्जलिभूत्वा पठन्मत्रं 
समाहितः । विश्वेदेवाः श्रणुत इलयागच्छन्त्वपरं ततः ॥' हेमाद्रौ जातृकण्यः-^ततो 
ऽरव्यपात्रसंपत्तिं वाचयित्वा द्विजोत्तमान् ! तदग चाध्यैपात्रं तु खाहा्या इति विन्यसत् 
गाग्येः-दसवा हस्ते पवित्रं च कृता पूजां च पादतः । या दिव्या इति मत्रेण दस्त 
वध्यं विनिक्षिपेत् ।॥ संग्रहे-विश्ेदेवा इदं वोऽर््यमिति दानं समादिशेत् )' तदन्त 
खाहा नम इति वाच्यम्, धया दिव्या इति मत्रेण खाहाकारं नमोन्तकम् ।` इति हेमाद्रा 
नागरखण्डात् । आधवेणसूत्रे तु-पा्यमध्य॑माचमनीयमिति द्विजकरे निनयेत् 
इलयसेव त्रयमुक्तम् । गभस्तिः-'अध्य पिण्डग्रदानं च खस्यक्षय्ये तथैव च । गन्ध- 
पुष्पादिकं सवं दस्तेनैव तु दापयेत् ॥* प्रतिविप्रं या दिव्ययात्रतिः। बहचानां त्वनेन 
दत्ता्यानुमच्रणम् । ततः पात्रं 'दपेभ्यः खानमसि' इति न्युन्जसुत्तानं वा कायैमिति 
गास्डे उक्तम् ¦ एतदापस्तम्बानां नियतमन्येषां न । 

देमाद्ध विष्णुध्मं-गन्धंः पुष्पैश्च धूपश्च वद्चैश्वाप्यथ मूषणः । अचयद्राह्यणान् 
रक्टा श्रदधानः समाहितः ॥' पृथ्वीचन्द्रोदये माकण्डेयः-चन्दनागसर्कपूरङुङ्कमानि 
प्रदापयेत् 1 विष्णुः-"चन्दनकुङ्कमकपृूरागरपद्मकान्यवुद्पनायः इति । व्यासः- अप्- 
वित्रकरो गन्धरगन्धद्वारेति पूजयेत् ।' कलिकायां स््रतिः-“गन्वद्रारेति वै गन्धमायने 
ते च पुष्पकम् । धूरसीलयसुना धूपमुदीप्यसेति दीपकम् ॥ युवं वस्नाणि मघेण वञ्च दया- 

सयबतः ¦! आसने खासनं ब्रयादर्ध्यऽस्तवव्य द्विजोत्तमः ॥ सुगन्धश्च सुपुष्पाणि सुमा- 

१--°राजोऽसि वारणः इति पाठः । 
३९ चि ० सिं° 
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त्रिपुण्ड वा न कार्यम् । हेमाद्रौ देवलः-“लरटे पुण्डूकं दष्टा स्कन्धे मालां तथेव च । 
निराशाः पितरो यान्ति ष्ट्रा च वृषटीपतिम् ॥' पुण्ड्कं बतुरमिदयपराकं ! मदनरले 
च-पुण्डं त्रिपुण्ड वर्तुलमर्थचन्द्रं च ।' “उध्वं च तिक्कं कुर्यान्न कुदे त्ियुण्ड्कम् । 
उर्ध्वं च तिरकं कुरयादैवे पत्ये च कर्मणि ॥ निराश्चाः पितरो यान्ति दृटा चैव तरिपुण्ड्- 
कम् 11" इति ब्रद्धपरादारोक्तेः । तिर्यग्टेपो भवलेव,-'वजेयेत्तिरकं भाठे आद्धकलठे च 
सर्वदा  तिर्यगप्यधवपुण्डुं वा धारयेत्तु प्रयतः ॥ इति व्यासोक्तेरिति पृथ्वीचन्द्रः। 
यत्त॒ नारदीये-"उर््वपुण्डं च तुखसीं द्धे नेच्छन्ति केचन । इति, तत् कतृंपरम् । 
हेमाद्रौ जाद्ये-पूतिकं मृगनाभिं च रोचने स्तचन्दनम् । काठेयकं तू्रगन्धं तुरुष्कं 
चापि वर्जयेत् ॥° कस्तूर्या विकल्प इति हेमाद्रिः । बरद्धरातातपः-'पवित्रं तु करे 
कृता यः समालभते द्विजान् 1 राक्षसानां भवेच्छ्राद्धं निराशैः पितृभिरीतेः ॥' पुष्पं तु 
ब्राद्ये-'जातीचम्पकटोधाश्च मदधिका बाणवर्बरी । चूताशोकाटसूषं च त॒रसी शतपत्रकम् ॥ 
कुब्जकं तगरं चैव भृङ्गमारण्यकेतकी । यूधिकामतिसुक्तं च श्राद्धे योग्यानि भो द्विजाः ॥ 
कमठं कुमुदं पद्मं पुण्डरीकं च यत्तः । इन्दीवरं कोकनदं कहारं च निवेदयेत् ॥' 
हेमाद्रौ वायुभविष्ययोः-सुक्मारैः किसख्यर्यवद्र्वाङ्रेरपि । संपूजनीयाः पितरः 
भरेयस्कामेन सवदा ॥° स्कान्दे-“जातिश्च सर्वा दातव्या मिका शेतयूधिका । जरो- 
वानि सर्वाणि कुसुमानि च चम्पकम् ॥ तत्रैव च्रद्धमलुः-“न नियुक्तः शिखावलं 
माल्यं शिरसि धारयेत् ॥' 

वज्योनि षथ्वीचन्द्रोदये भ विष्ये-केतकीं तुरुसीपत्रं बिल्वपत्रं च वर्जयेत् । 
दरोणं च करवीरं च धत्रं किंशुकं तथा 1 माधवीये स्श्रलयथेसारे च तुरुसी निषिद्धा । 
तुखसीनिषेधो निर्मल इति देमाद्विः । समूरवेऽपि पिण्डपरः,-तुरसीगन्धमाघाय पितर- 
सतुष्टमानसाः । प्रयान्ति गरुडारूढास्सदं चक्रपाणिनः ॥ इति प्रयोगपारिजाते 
पाद्ोक्तेरिति बोपदेवः । चद्ध परादारः-न जातीकुसुमेविंद्यान् वि्वपत्रैश्च नार्चयेत् । 
जपादिकुसुमं ण्ट रूपिका सङ्घरण्टिका ॥ पुष्पाणि वर्जनीयानि श्र द्धकर्मणि नियः । 
हेमाद्रौ राङ्कः-'उगरगन्धीन्यगन्धीनि चेलवरक्षोद्धवानि च । पुष्पाणि व्थैनीयानि रक्त 
वणानि यानि च ॥ जलोद्धवानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः ॥“ अद्किराः-न जाती- 
कुसुमानि दद्यान्न कदटीपतरम् । इति जादां विकल इति हेमाद्धिः । निषेधः पिण्ड- 
विषयः,- कुन्दं शंभो च नो दचान्नोन्मत्तं गरुडध्वजे । पिण्डे जातीं च नो दबयादवीमकेण 
नाचयेत् ॥' इति चरद्धयाज्ञवल्क्योक्तेरिति बोपदेवः । स्म्रतिसारे-“जागस्ं भूङ्ग- 
राजं च तुरुसी शतपत्रिका । चम्पकं तिपुष्पं च षडते पितृवहभाः ॥ केतकीं करवीरं च 
घकुटं कुन्दकं तथा । पाटसां चैव जातीं च श्राद्धे यत्न वर्जयेत् ॥" केचिषिण्डे तुठसी- 
माहुः-'पितृपिण्डार्चनं श्राद्धे यैः कृतं तुखुसीदलेः । प्रीणिताः पितरसेस्त॒ यावचन्द्राकी- 
मेदिनी ॥” इति भाकंण्डेयोक्तेः । 



श्राद्धे देयवस्तुनिर्णयः 1 तृतीयपरिच्छेदस्योत्तरार्थम् । ३०७ 

धूपस्तन्ेैव विष्णु धमे-ूपस्तु गुगुटदेयस्तथा चन्दनमारजः । अगर सकरपर 
स्तुरप्कत्वक् तथैव च ॥ विष्णुः-शरतमधुयुक्तं गुग्गुलुं श्रीखण्ड्देवदारषरलादि दयात् 
इति । तत्रव देवलः-ये हि प्राण्य्गना धूपा हम्तवातादताश्च य। न ते श्राद्ध 
नियोक्तव्या ये च के चोग्रगन्धयः।॥ धृतं न केवलं दां वा तृणगुग्गुटम् ॥ 
दीपमाह विष्णु ;ः-शधतेन दीपो दातव्यसिठतठन कवा पुनः । व॒त्तामेदोदधवं दीपं प्रयत्नेन 
विवजेयेत् ॥° वस्रं चाद्य-कोरोयं क्षोमका्पासं दुकूरमहतं तथा । श्रद्धप्वेनानि यो 
दचासकामानाभोति चोत्तमान् ॥` हेमाद्रौ जह्मवैवर्न-“यज्ञोपवीनं दातव्यं वभव 
विजानता । पितृभ्यो वखदानसख एठं तेनाश्चुतेऽखिलम् ।॥॥ तत्रव पाद्य-“निष्करयो वा 
यथाशक्ति वख्रामवे प्रदीयते ।` अन्यान्यपि च देयानि । तयैव कालिकापुराणे- 

श्रद देयस्तु. "धातादिनिर्मिता रम्या दीपिकाः द्धकर्मणि । पिनरतुदि्य यो द यात्स 
निणैयः। भवेद्धाजनं क्रियः ॥ यो धूपदानपात्रं तु पात्रमारा्तिकख च । दद्यासि- 

तृभ्यः म्रयतस्तस्य खर्गऽक्षया गतिः ॥` विष्णुधर्म-“यः कञ्चुकं तथोष्णीषं पितृभ्यः 
प्रतिपादयेत् । ज्वरोद्धवानि दुःखानि स कदाचिन्न पस्यति ॥ शखीणां श्राद्धे तु सिन्द्रं 
ददयुश्वण्डातकानि च । निमचरिताभ्यः खीभ्यो ये ते स्युः सोभाग्यसंयुताः ॥' हेमाद्रावा- 
दिव्यपुराणे-न कृष्णवर्णं॒दातव्यं नापि का्पफीससंभवम् । पितृम्यो नापि मलिनं 
नोपभुक्तं कदाचन ॥ न दिद्िद नापददं न धौतं कारुणापि च । कापीसनिषेधोऽन्य- 
संभवे । तचेव~"पितरून् सकय वासोभिर्दयायज्ञोपवीतकम् । यज्ञोपवीतदानेन 
विना श्राद्धं॑तु निष्फठम् ॥' एतद्यतिश्चीदयुद्राद्धेऽपि देयमिति हेमाद्रिः । ततेव 
चरसिहपुराणे-कमण्डटुं ताम्रमयं श्राद्धेषु प्रददाति यः । कष्टेन निर्मितं वापि नारिके- 
समथापि वा ॥ दयात् कमण्डलुं श्राद्धे स ॒श्रीमानभिजायते । यो सृत्तिकाविरवितान् 
्रद्धिषु च घयन् शुभान् ॥ प्रद्या्करकान्वापि सोऽक्षयं विन्दते सुखम् ॥' तचैव- 
(उपानच्छ्रवस्लाणि सुक्तिपात्रं कमण्डलुम् । शयनासनयानानि द्पणव्यजनानि च ॥ 
अन्नं सुसंस्कृतं गन्धांस्ताम्बूरं दीपचामरे । पितुभ्यो यः प्रयच्छेत्तु विष्णुलोकं स॒ गच्छति ॥' 
सौरपुराणे-“चामरं ताखबरन्तं च शरेतच्छत्रं च पणम् । दत्वा पिदृणामेतानि मूमिपारो 
भवेदिह ॥ तत्रैव नन्दिपुराणे-अठंकाराः प्रदातव्या यथाशक्ति दिरण्मयाः । 
केयूरहारकटकसुद्रिकाङुण्डलादयः ॥' तथा~लञीश्राद्धषु प्रदेयाः स्युरठंकारास्तु योषिताम् । 
मन्लीरमेखलादामकर्णिकाकङ्कणादयः ॥ आदशैव्यजनच्छवश्चयनासनपादुकाः । मनोज्ञाः 
पट्वासाश्च सुगन्धाशरणयुष्टयः ॥ अङ्गारधानिकाः शीते योगपद्यश्च यष्टयः । करिसूत्राणि 
सेप्याणि मेखठभ्चैव कम्बलाः ॥ कर्षूरादेश् भाण्डानि ताम्बूलयतनं तथा । भोजनाधार- 

१-- श्गमदादयः श्राण्यङ्गजा धूपाः 1 भ्धूमस्य भ्यजनेनैव शपेनाङ्गं विधूपयेत् ।* इत्यादिनावस्यभ्रार 

भूपत्रिषये हस्तम्यजननातादिधमनसन्र निषिध्यते । 



२०८ नि्णयसिन्धो [ श्राद्धे अर्यविचारः 

यच्राणि पतद्वाहांसथेव च । तथाज्ञनरलाकाश्च केशानां च प्रसाधनम् । एतान् दचात्त 
यः सम्यक् सोऽश्वमेधफठं ठमेत् ॥' स्कान्द्-“सोवणं राजतं वापि कांस्येनाप्यथ निरि 
तम् । दत्वा भोजनपात्रं तु सम्राद् मवति मूतठे ॥ वामनपुराणे-बन्दीकृतास्तु 
ये केचित्खयं वा यदि वा परैः । येन केनाप्युपायेन यस्तान्मोचयते नरः ॥ पितरसख 
गच्छन्ति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥' परारारः-'वाचयेतयिपूर्णतवं वासो दसा विधानतः 
नारदीये“ देवैश्च समनुज्ञातो यजेवितृगणं तथ ! तत्र प््यि आस्ना्शेषमर्पनकाण्डं 
वैश्वदेविकं ज्ञेयम् । विरोषस्तूच्यते । (तत्रासने द्वियुणयुमाः कुयाः । अघ्रावाहनमासना- 
दूर्व वा, अ्यैपूरणोत्तरं वा, अच करणोत्तरं वेति स्रतिषु पक्षा उक्ताः। एषां शाखामेदेन 
व्यवसा । द्वितीयपक्ष एव बहुसंमतः । तच्राच्यमादाश्वलायनः-'तेजसादममयसृन्म- 

येषु त्रिषु पत्रेष्वेकद्रग्येषु वा द भौन्तर्हितेष्वप आसिच्य, शं नो देवीरभिष्टयेः 
इयनुमचितासु तिखानावपति-“तिरोऽसि सोमदेवलयो गोसवे देवनिर्मितः 

म्रतवद्धिः प्रत्तः खधया पिवनिमेह्छिकान् प्रीणयाहि नः खधा नमः' इति । अरममयं 
स्फाटिकादि । मृन्मयं हस्तक्रतमेव,-'कुलटचकनिष्यन्नमासुरं दैविकं न तत्! तदेव 
हस्तघयितं दैविकं केवठं तथा ॥ इति छन्दो गपरि रिषत् । अन्यान्यपि पत्राणि 
पूर्वमुक्तानि । मुः-अच्चाभावे द्विजामावे येको ब्राह्मणो भवेत् । पत्राण्यासादयेन्रीणि 
न् तु ब्राह्मणसंख्यया ॥* दत्तकादेः कतुं पितृखादावपि नचनात् व्रण्येव पात्राणीति दरि- 
हरः । माधवीये वेजवापः-“अर््य पितृणां त्रीण्येव कुर्यासात्राणि धर्मवित् । एक 
स्मिन्वा बहुषु वा ब्राह्मणेषु यथाविधि ॥' हदेमाद्रावय्येवम्। अत्राजुमच्रणं सकृत् । ¶तिलोऽसिः 
इयस्य प्रतिपात्रमाव्त्तिः पितृञञब्दस्यानृहशेति च्त्तिक्रुत् । दर्भश्च तरिगुणं पविम्, 
तिस्षसिसः शङाकास्तु पितुपक्रेषु पार्वणे । एकोष्षि शठाकेकां निधायोदकमाहरेत् ॥' 
इति देमाद्रों चतुषिरातिमतात्। तत्रैव बिष्णुः-“दक्षिणाग्रदरभेषु दक्षिणापवगेचमसेषु 
पविवरान्तर्हितेष्वप आसिश्वेत् । शं नो देवीः' इति मब्रेण” जखासेचनं बहु चभिन्नविषयम् । 
अत्रास्सिन्पक्षे प्रतिपातं मच्ावरत्तिः 

भभ्यविचारः । 

कारिकायाम- गन्धपुष्पाणि चैतेषु पत्रेषु प्रक्षिपेदथ । ब्राह्य-“जठं क्षीरं दधि 
धृतं तिलतण्डुकसषपान् । ऊुराग्रमधुपुष्पाणि दत्वाचामेत्ततः खयम् ॥ जातुकण्यः- 
ततोऽष्यैपावसंपत्ति वाचयित्वा द्विजोत्तमान् । तदपे चाघ्यैपात्राणि खधाष्यी इति 

विन्यसेत् ॥ ततस्िलहस्तो विप्रसव्यजानौ दक्षिणकरं न्यस्यावाहनं पृच्छेत् । अवर 
गोत्रसंबन्धनामानि द्वितीयान्तत्वं च प्रागुक्तम् । बेजवापणगरद्ये-तिष्ठन् पिद्रनावाह- 
यिष्यामीदयामच्य । कौो्म-अपसव्यं ततः कृता पित्णां दक्षिणामुखः । आवाहनं ततः 
कुयादुशन्तस्त्वत्यचा बुधः ॥ अवद्य तदमुज्ञातरे जपेदायन्तुनस्ततः ॥' अत्र सव्यस्यापि 
्रायुकतरविंकल्पः । अत्रायमच्रावृत्याऽस्मयितरमयुकरशमीणममुकगोत्रे वसुरूपमावाहयामी 



श्राद्धे संखवाः 1 तृतीयपरिच्छेदग्योत्तराधम् । २०९. 

त्युक्त्वा मूषादिषादान्त तिखान्विकीरय, आयन्तु नः इति सवीन्ते सक्रञपेदिति निवन्धाः ! 
अतरोपवेशनसंवेदानपायाष्याचमनीयान्यपि हेमाद्रिणोक्तानि तान्यथरववेदिनां नियतानि, 
नान्यषाम् । तेषां च प्रपितामहादिपितिन्तं प्रातिलोम्येन मर्व प्रयोगः । 

 वाराहे-'गन्धुष्पाचने कत्रा दचाद्सते तिलोदकम् ! गाग्यः-शिरस्तः फदतो 
वापि सम्यगम्यचयेत्ततः।', ^ततः 'खधाव्यीः' इति पितृपितामहादिविप्रामर प्रयेकं निवेदयेत्" 
इति कारिकायां वृत्तौ च । आन्वलायनः-“श्रमव्येननरपाण्यङ्क्ान्तेरमोपीतितरा- 
दक्षिणेन् वा सव्योप्ृहीतेन-'पितदिं ने अर्घ्य, पितामहं ते अर्य, प्रपितामहदं ते अर्य 
इलप्पूवं ताः प्रति्राहयिष्यन् सञ्रत्क्ृत्खधा अध्या इति प्रमृष्ट अलुमच्रयीत ॥ धया दिव्या 
आपः धृथिवि संवमूुयौ अन्तरिक्षया उत पार्थवीर्याः । दिरण्यवणी यज्ञियास्ता न आपः 
र स्थाना भवन्तु ।- इति । अर्व्यादि प्राग्गन्धादेर्थ्ञोपवीतमेवं । अष्यदानात् प्रागन्या 
अपो दयात् । यचप्यत्र सव्येन दक्षिणेन वार्ष्यं दचादिन्युक्त, तथापि दक्षिणनल्यभिम- 
तोऽथेः । कारिकायां चत्तो चैवम् । '"पित्रादल्लिभिः पत्रैदयात् । पितुः याने 
विप्रं, चेदेका्व्यं॑विभज्य दयात् । अ्याणां “खवा अर्यः" इति मङ्लश्ः । एवं 
पतामहादावपि । अन्यजठ्दानमध्येमच्राश्च प्रतितिप्रमावतेन्ते । तेषु गन्धादा च प्रतिवि 
पदाथौनुपतमयः काण्डानुसमय वा । पित्रादित्रयाणमिकविप्रपक्षे त्रिभिः पर्रिरेकयेवार्य 
दात्" इति चृतति; । कारिकरापि-खधाऽव्यौ इ्यपो्यास्त। उपवीती निवेदयेत् 
निवेदनासाक् प्राचीनावीतमेवेय्ैः । “अध्य सशेषमादाय दक्षिणेन तु पाणिना । सव्य- 
हस्तयुहीतेन निनयेत् पितृतीथैतः ॥ दत्वा दत्वा निनीतास्ता या दिष्यार्चानुमनत्रयेत् +" 
य॒तु-या दिव्या इति मत्रेण द्तेष्व्यं विनिक्षिपेत् ॥' इति, यच्च वारादे-"तिखम्बुना 
चापस्व्यं दबयादष्यादिकं द्विजः ॥ दति, यचच व्यास ;-गोत्रसंबन्धनामानि पिदृणाम- 

लुकीतेयन् । एकैकसय तु विप्रस अर्यैपात्रे विनिक्षिपेत् ॥° इति, तद्वहचातिरिकविषयम् । 
तत आचामेत् । एवं मातामहेष्वपि । 

आभ्वलायनः-^संस्तवान् समवनीय ताभिरद्धिः पुत्रकामो सुखमनक्ति' । संस्वः-रेषः । 
“संसवो हि परिरिष्रे भवतिः इति हातपथश्रुतेः । केचित्त दस गस्ताम्बु वदन्ति । 
समवनीयान्ये द्वे पत्रे पितृपात्रे आसिव्येति चरत्तिः । श्रमे पत्रे संस्वान् समवनीय” इतिं 
कातीयसुच्राच । ब्राह्मे तु-प्रतिबिम्बावरोकनसुक्तम् । स्कान्दे खायुःकामस्य नेव्ा- 
सेचनयुक्तम् । पित्यविपरः प्राङ्युखस्य कर्तुरभिषेकः कायं इति केचित् । आ्वखायनः- 
“नोद्धरसथमं पात्रं पिदरणामर्यपातितम् ! आवृतास्त्र तिष्ठन्ति पितरः शोनकोऽनवीत् ॥' 
“यावद्विमविसर्जनम्' इति तुर्यपदे यमीयः पाठः । अचर चत्तिः-“पितृपा्रं समवनयन- 

१--वामहस्ताह्धन्धदक्चिणहस्तेनै वार्ध्य॑ दद्यात् बामस्य सर्वत्र मर्हितत्वादिंल्थः । २-श्कविभवे 

अतिपात्र स्वधा अभ्या दति पएथङ्कित्रेदन विहितम् । 



३१० निणैयसिन्धौ [ श्राद्धे मोजनपात्राणि 

देशान्न चाल्येदाश्राद्धसमापैः यस्मात्तत्र तृतीयपत्रेणावरतताः इति । यद्वा श्रथमपात्रमेव 
न्यग्बिटं कुर्यात्! इति । कामाभावेऽपीदमेव देषप्रतिपादनम् । हेमाद्रौ कोमे-'संस्वां अ ततः 
स्वान् पत्रे कुयात्समाहितः । पितृभ्यः ानमसीति न्युज्जं पारं निधापयेत् ॥ शल्पाणौ 
यमस्तु-धेतृकं प्रथमं पात्रं तस्मै पेतामहं न्यसेत् । प्रपितामहं ततो न्य नोद्धरे्न च 
चालयेत् ॥ इयाद् । अथ 'सं्लवानानीय तृतीयेनाच्छय न्युव्बीकुर्यात्" इति सवैकवाक्य- 
तया इति केचित् । अचिः-गन्धादिमिसदमभ्यच्य तृतीयेनापिधापयेत् । पितृभ्यः 
खानमसीति शुचो देशोऽर्चितेऽर्चयेत् ॥' अर्चनं न्यु्जीकृतेऽपि तुल्यम् , न्युब्जमुत्तरतो 
न्यसेत्" इति प्रचेतसोक्तेः। सर्वविप्रोत्तरतो न्यसेत्" इति दे माद्विकल्पतरू। शविप्रवामेः 
इति हलायुधः । कतैवौमे' इति छरपाणिः। “उत्तानं विवृतं वापि पितृपात्रं न तद्भवेत् + 
इत्यु रा नसोक्तेन्युन्जतेव साधुः । मातामहादिसंखवानपि पितृपात्र एव गृहीता प्रयाज- 
वत्तत्रेण न्युज्वीकुर्यात् इति शलपाणिः । एकोदिष्टे तृहेन न्युन्जतेति पितभक्तौ 
श्रीदत्तः । यमोऽपि-स्पृरष्टसुत्तानमन्यत्र नीतमुद्धाय्तिं तथा । पत्रं श्रा रजन्या 
पितरस्तं सपन्ति च ॥' वैश्वदेवे उत्तानमिति मदन पारिजातः । कैजवापः- तस्योपरि 
करान् द्ा प्रद यदेवपूर्वकम् । गन्धपुष्पाणि धूपं च दीपं वखोपवीतके ॥ अनर गन्धा- 
देरदेवे पिच्य च पदाथोलुसमयस्य याज्ञवस्क्योक्तकाण्डानुसमयेन विकल्यो ज्ञेयः । बहचानां 
तु सूत्र देवारुक्तेः काण्डानुसमय एव । अत्र प्राचीनावीती०। नामगोत्रसंबुद्ादयुक्तं राक् । 
अन्यदेववत्तदन्ते जाचमनं च । हेमाद्रौ कालिकापुराणे-निवैलयं बद्मणादेदात् क्रिया- 
मेवं यथाविधि । भाजनानि ततो दबाद्धस्तशोचं पुनः कमात् ॥' अदेशात्पा्राणि दबा- 
दिखन्वयः । तन तत्रापि प्र्रालुज्ञे ज्ञेये! तत्रैव ब्राद्ये-मण्डलानि च कायीणि तेवरि- 
शणकेः शुभैः । गोरगृत्तिकया वापि भस्मना गोमयेन वा ॥ भरगुः-'भस्मना वारिणा 
वापि कारयेन्मण्डलं ततः । चतुःकोणं द्विजाश्यख त्रिकोणं क्षत्रियख तु । मण्डलकरति 
वेश्यख शृद्रखाभ्युक्षणं स्पृतम् ॥" बह चपरिरिष्टे तु दैवे चतुरं पवये वृत्तं मण्डलं 
कृला कमेण सय॒वान् सतिलं दभौन् चयात्" इ्यक्तम् । माकण्डेयः-यातुधानाः 
पिशाचा कूरा ये चेव राक्षसाः । हरन्ति रसमन्नख मण्डठेन विव्थितम् ।॥ 

हेमाद्रौ हारीतः-'भूमावेव निदध्यान्नोपरि पात्राणि" इति तानि च हेमाद्राव- 
त्रिराह-भोजने हेमरोप्याणि दैवे पिव्ये यथाकमम्' । हारीतः-'राजतपार्णताम्कांय- 
पत्राणि मोजने । इति । तत्रव वाराहे-भसोवणीनीद रौप्याणि कांस्यानि तदसंभवे । 
अन्यान्यपि हि कायांणि दासुजान्यपि जानता ॥ नायसान्यपि कायौणि पैत्तसानि न तु 
कचित् । न च सीसमयानीह शन्ते घपुजन्यपि ॥' अिः-'पजाशसलिकं कंसं 
वधकं भोजनाय वै । गरहस्यस्तु सदा कार्यमभवे हेमरोप्ययोः ॥ पाठाशेम्यो विना न 
स्युः पणेपात्राणि मोजने । एथ्वीचन्दरस्तु-“कंखपातर इवि निराशाः पितरे गताः ॥ 



श्रद्धे अभोकरणम् ] तरतीयपरिच्छेदस्योत्तरा्म् | ३११ 

इति ् ाद्योक्तेः कास्यपात्रनिपेषमाह ! बोपदेवसतु सयृतिसंग्हुदाजहार-श्राद्धे पलाश- 
पात्राणि मधुकोदुम्बराणि च । पार्किङ्कयजग्रश्चककचानि कमानगुः ॥ कदरीचूतपनस- 
जम्बुपन्ञागचम्पकाः । अलाभे सुख्यपात्राणां आद्याः स्युः पितृकर्मणि ॥' इति । हेमाद्रौ तु कदटीपातरनिषेषमाहाङ्गिराः-“न जातीङ्घुमानि दयान्न कदटीप्रम्' इति । कतुः- 
असुराणां छर जाता रम्मा पूरवैपरिगरहे । तस्या ददौनमत्रेण निराशाः पितरो गताः ॥” 
एवे परत्राण्यासाच भस्ममर्यादां कृत्वा विग्रदस्शोषनं र्यात् । तव भिज्ञ, शक्षाणो' 
इति मब्रद्रयं केचित्यठन्ति । मात्स्ये-अङ्कला भस्ममर्यादां यः कुर्यादयाणिरोधनम् । 
आसुरं तद्धवेच्छद्धं पिद्णां नोपतिष्ठते ॥? तथैव जह्याण्डे-श्रक्षाल्य दस्तपात्रादि प्रशा 
दद्धिरविधानवत् । प्क्षाटनजलं दर्भसिेर्मिशरं क्षिच्छुचौ ॥" मण्डलोपरीति हेमाद्विः ॥ 

अथाग्नौकरणम् । हेमाद्रौ मार्कण्डेयः-आदितायिस्तु जहयादक्षिणानौ समा- 
हितः ॥ अनाहिताभिश्योपासनेऽस्यमाव द्विजेऽप्सु वा ॥' वायवीये-'आदहय दक्षिणां त 
होमा वे प्रयतः । अस्यर्थ लोकिकं वापि जुहयार्मसिद्धये ॥ आदिताभिः=सर्वाधानी । 
अधोधानी तु यद्य एवेति चल्दिकापराकमिताक्चरामाधवादयः । तस्यापि दक्षि- 
णापरो लोकिको गद्य इति हेमाद्रिः कल्पतसग् । आचपक्ष एव तु युक्तो बहसंमतश्च । 
यदपि स्मार्तममोकरणं श्रौते दक्षिणाभ्नौ न युक्तं तथापि वचनाद्धवतीति हेमाद्धिचन्दि- 
कादयः । इदं दरोश्राद्ध एव ९ आब्दिकादिषु त॒ स्वाधानी पणो, अधौषानी गृह्ये ऊर्या- 
दिति हेमाद्विभाधवादयश्व;ः भशक्षान्तं करम ॒निरवर्य वैश्वदेवं च सारिकः ! पिण्डयञ्ं 
ततः कुयोत्ततोऽन्वाहार्यकं बुधः ॥' इति लौ गा््यादिभिः कमोक्तेर्वंहतदक्षिणाभिसचात् । 
अत एवात्र वचने साथिकः आदिताभिरुक्तो हेमाद्विणा। एतदापस्तम्बादीनामेव । आश्व- 
छयनखयाहिताभरः पाणवेवेति चत्तिः । अधौधानिनो गद्ये एव व्यतिषङ्गणति परयोगपारि- 
जाते परिदिष्ट च । बो पदेवस्त्राद दोमसब्दः पिण्डपितुयजञपरः,-"पितृयज्ञे तु जुहु 
यादक्षिणायौ समाहितः । श्रद्धे तोपासनाग्नौ तु निरभिसकिकेऽनटे ॥ अनयिरदमार्यश् 
पार्वणे समुपथिते । सन्धायाभिं ततः कुयाद्धोममि समुत्सजेत् ॥' इति चरिकाण्डम- 
पडनोक्तेः ! श्राद्धे ग्याभ्नावेवेति ठोकरिकास्यादिषिधानं च तैत्तिरीयादिविषयम् 1 बहु- 
चस्य तनमेरपि पाणिहोम एव । अभिपाणी विना सूत्रे विधानान्तरानुक्तः 1 अस्यमवे तु 
विग्र पाणावेवोपपादयेत् । इति मनृक्ते । वरत्तावप्येवस् । 

कचित्सामेरपि पाणिहेम उक्तो गद्यपरिशिष्टे-“अन्वष्टक्यं च पूर्वे्युमौसि माखथ 
पार्वणम् । काम्यमभ्युदयेऽषटम्यामेकोद्टं तथाष्टमम् ॥ चतुष्वायेषु साभ्रीनां वहो होमो 
विधीयते । फ्त्राह्मणदसते स्याटत्तरषु चतुप्वैपि ।॥ इति । एकोदिष-सपिण्डीकरणं, दध 
तन्निषेधात् । बहुच भाष्यकारास्तु सरवेकोद्टिषु पाणिहोममाहुः । इदं च बहु चानामेव । 

१--जनभ्भिस्वं तु भार्यापरिमद्ाभावेन तदुत्तरकाछिकाभयस्दीकारेण खीकृताभ्युच्छेदेन वेति ज्रिषिधं चेयम् 1 
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अत्रेदं तसम् । !खाटीपकेन सह पण्डर्थमुद्धयः इति सूते (नावापैः याटीपाकश्चो 
यते । सर्वश्राद्धे प्रसङ्गात्तेनादुवादोऽयम्' इति छत्तिकारोक्तेः पावेणे आ्थिंकसानंङ्गख 
व्यतिषङ्ख वार्षिकादिष्वनतिदेशादर्धाधानिनोऽपि पाणिदोम एवेति च्रत्तिखरसः । एवं 
मासिकादावपि, षोड मासिके श्राद्धे सपिण्डीकरणे तथा । पाणवेव तु हीतन्यमन्य- 
घनौ तु हूयते ॥' इति बोपदेवोदाहृतवचनाच । भाष्यकारमते तु-सूप्रे ाठीपा- 

केनेति करणखाचियवन्छरूवणाच पार्वणे सोऽङ्गम् । ततः काम्यादिषु तदभावे कार्यस्य 
पिण्डदानसखाप्यभावः । एतदेवायुखलय विक्रेतावपि वार्पिकादों व्यतिषङ्ग उक्तः पयोग- 
पारिजाते परिरिष्टे च 1 तेनेतन्मतेऽधौधानिनोऽ्वेव । वस्तुतस्तु खारीपाके 
सहश्चाखया प्रस्तरं प्रहरति इतिवत्सहभावमघ्रश्चुतेः । पलवते व्वद्टुरपटक्षणमिव नाङ्गत्वम् । 
ते वा नाङ्गातुरोधेन प्रधानभूतपिण्डदानलागो युक्तः । तेन व्यतिषङ्गाभवेऽप्यग्न होमो 
भवतीति बोपदेवः । अनाहिताभेगद्याभिमतस्तु सवैमतेऽय्ावेव । वार्षिकादो वरत्तिमते 
व्यतिषद्धो न, अन्यमते तसि । अत्र यथाचारमनुष्टेयम् । 

आश्वटायनः-'उद्धय धृताक्तमन्नमज्ञापयलन्नौ करिष्ये करवै करवाणीति वा 1 
प्रयभ्यनुन्ञा क्रियतां कुरुष्व कुर्विति ! अथासौ जुहोति यथोक्तं पुरस्तात्! इति ! व्यतिषङ्गपक्षे 
इदमिति चरतिः 1 कये करवाणीटयत्रा्राविलनुषङ्गः । पुरस्तात्-पिण्डपितृयज्ञे । तच्च॑वम्- 
मक्षणनावदायावदानसंपदा जुहयास्सोमाय पितृमते खधा नमोऽञ्ये कव्यवाहनाय खधा 

नम इति खाहाकारेण वाभो पू यज्ञोपवीती मेक्षणमवुग्रहयः इति । अवदानसंपदा उप- 
स्तरणाचपेक्चयेदर्थः । व्यतिषद्गपक्षे अतिप्रणीतेऽयं हयोमोऽन्यथा मृख्ये । अतिप्रणीतेऽ्रावि- 
ध्ममुपसमाधायः इति बहचपरिदिश्ात् । केचित्त रक्षोनिबदेणाथेखान्सुस्ये वदन्ति ! 
तदेतद्विरोधाचिन्यम् । भ्रयोगपारिजतेऽप्येवम् । रौनकः-'खाहाकारेण होमे तु 

वेयज्ञोपवीतवान् । ततर प्रागभये हुता पश्वास्ोमाय हूयते ॥ अभ्र यज्ञोपवीयेव प्रक्षि 
पन्मेक्षणं ततः ॥ छन्दोगपरि शिषटे-अग्नोकरणदहोमध्च कतव्य उपवीतिना । अपस. 
व्येन वा कायां दक्षिणामिमुखेन च ।) कातीयानां तपसन्यमेव, पिण्डपितृयज्ञवद्धलेति 
सवातिदेशात् 1 सव्यं तु छन्दोगपरम्, गोभिदेनेतदुत्तरमेवापसब्योक्तेः; छन्दोगा जुहू 
सव्येनापसव्येन याज्ञषाः ॥' इति चरद्ध याज्ञवस्क्यो क्ते ॥ 

अथ पाणिहोमः । आश्वलायनः-अभ्यसुज्ञायां पाणिष्वेव वा' इति । पिण्डपितृ- 
यज्ञकल्पामवेनास्यमावे काम्यादिष्विल्थः । तेन बहचानामेकोष््टि पाणिहोमो भवयेव । 
निषेधोऽन्यपरः । पाणिष्विति वबहूवचनात्सवैविप्रपाणिष्ु होम इति घ्रत्तिः । एवं 
मातामदेऽपि । दा।नकोऽपि-सर्वेषामुपविष्टनां विप्राणामथ पाणिषु । विभज्य 
जुहुयास्सवं सोमायेयादिमच्रतः ॥' यत्त॒ हेमाद्रौ कालयायनः-'प्यि यः पङ्मूर्ध- 
याभो ााााााााााोमााााणााा ा 

१--यद्ा व्यतिषङ्गातिदेशः क्रियते तदङ्ग स्यान्नान्यथाङ्गमतो नातिदिदयते । २--“स्थालीपाकेन 
सह” इति पाठः । 
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न्यस्तस्य पाणावनधिकृः । हुत्वा मश्चवदन्येषां तृष्णीं पात्रेषु निक्षिपत् ॥' इति, तद्द चा- 
तिरिक्तानाम् । यत्त तत्रव मारस्य-अस्यभाव तु विप्रख पाणे वाथ जलेऽपि वा । अज- 
कणञशकणं वा मष वाथ शिलान्तिकि ॥` इति तत्तीधश्राद्धव्रिपयम्. 'नचदापां समीपे 
स्च्छराद्धं ज्ञेयो विधिस्तदा ॥ इनि ततैव काटयायनोक्तेः। निर्यठेऽकर्गादौ । यतत 
चन्द्रोदये यमः-'देवविप्रकरेऽनभिः करतव्नोकरणं द्विजः ।' इनि, तद्रभायपरम् । 'अप- 
तीको यदा विप्रः श्राद्धं कुर्वीत प्रणम् । पित्यकित्रयुज्ञातो विश्देवेषु हूयत 1\' इनि तयैव 
काल्यायनोक्तेः । हूयते इति छन्दसो व्वलवः । हेमात्रौ वायवीये-'विधुरो देविक 
कुयाच्छषं पिये निवेदयेत् ।' देवव्रिप्रानकल्व तव्रव~'वेश्वदेवे यदकस्मिन् मवेयुदर्ादयो 
द्रिजाः। तदेकपाणौ होतव्यं खादिपिर्विदितस्तदा ` सोऽप्याद्ः । श्रथमं वा नियम्यतः इति 
न्यायात् । तेन ग्रतमायख दवे होमः अनुपनीतत्रह्मचायादस्तु पित्य, 'अञ्यमावः स्मृनम्ताव- 
यावद्धाया न विन्दति ।' इति हेमाद्रौ जालतकण्याक्तः) सभाय नष्ठा्नरपि पित्यविप्र- 
करे इति प्रथ्वी चन्द्रः । उपवीतिसखेन देवे होमः, प्राचीनावीतेन पत्ये । यद्रा सर्वत्र द॑वप्त्य- 
करयोविकल्य इति हेमाद्रौ मद नर न्ने पारिजाते च । यदा तु पितृमातामहयोर्देवपित्य- 
विप्रभेदस्तदा भेदेन पाणिहोम इत्यपराकंचन्द्रिकादयः । यदा तु दैवं तच्रं तदा तत्रेण 
सङ्रदेव पाणिहोम इति केचित्। देमाद्विस्तु-मातामहस्य भेदेऽपि छर्यात्तत्रे च साभिकः।' 
इति कातीयस््छतेमंदमाह् । एवं पिव्यिऽपि । माधवीयेऽप्येवम् । एवं साभेरपि विदेशादा 
पाणिहोमो ज्ञेयः। यत्त॒ कर्कैणार््चिं विना श्राद्धमेव नास्ती्युक्तम् , तत्सपिण्डीकरणवार्षिकाच- 
करणापत्तेयंकिचिदेव । यतत बदन्नारदीषे-“अनयिदूरमार्यश्च पार्वणे समुपथिते । भातृभि 
कारयच्छर्धं साथिकेविंधिवद्धिजः ॥ क्षयाहदिवसे प्रप्र खस्यायिर्दरगो यदि । तथेव आतरः 
सयुशेह्छकिकामाविति सितिः ॥ ओपासनामो दूरख समीपे भ्रातरि सिते । यमा जुहु- 
याद्रापि पाणो वा स हि पातकी ॥ ओंपासनाभों दूरस्थे केचिदिच्छन्ति सत्तमाः । फणावेव 
तु दोतव्यमिति नैतत्समञ्ञसम् ॥* इति, तद्द्धानादराद्पेश्षयम् । हेमाद्रौ यमः-अगरो- 
कृरणवत्त्र होमो विप्रकरे भवेत् । परयुक््य दभौनास्तीयं यतो ब्यमिसमो दिजः ॥" मेश्णेन 
करेण वा होमः । मेक्षणप्रहरणं नेति चरत्तिः । स्खृतिरलावल्याम-नानुक्ञ पाणिदोमे 
सात्र स्तः परयूहनोक्षणे । नामे तमदयादिति च न खातामिष्ममेश्णे ॥ कको चार्योऽप्ये- 
वमाह । माधवीये चन्द्रिकायां चानुज्ञादि सवं भवतीव्युक्तम् । 

पाणिहोमे प्रशायाहापरार्के चोन कः-'अनभिश्वेदाज्यं गहीत्वा “मवत्खेवामकरणम्! 
इति पूैवत्तथास्तु इति । आश्वखायनः-'यदि पाणिष्वाचान्तेष्वन्यदज्नमदिरायन्नमनन 
षटं दत्तसृश्कम्' इति । पाणौ हतं पात्रे निधाय पतरिराचम्य भोजनार्थमन्ने परिविष्टे हुतरेषं 
पत्रेषु दयादिः 1 सृष्ट-पमूतम् 1 नेमित्तिकं चेदमाचमनं, न हुतमक्षणनिमित्तम् । ब्र 

निमित्तकम् । तस्ादश्रौ होमे तु निमित्ताभावात्तन्न कार्यम् । 
ह... निग सि © 
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पाणितछे दत्तं पूर्वमश्चन्यबुद्धयः । पितरस्तेन तृप्यन्ति रेवान्नं न ठभन्ति ते ॥ यच्च पाणि- 
ते दत्तं यच्ान्यदुपकलितम् । एकीभावेन मोक्तव्यं प्रथग्भावो न वियते ॥' इति बहु- 
चपरिरिष्टात् ! देमाद्रावप्याचमने हेतर्थवाद उक्तः "पाण्यास्यो हि दविजः स्मृतः" 
इति । ष्ये ताचान्तेषु भक्षितेषु । च भक्षणे भक्षणोत्तरं च नाचमनं अभिसामभ्यात् । 
र्वनिषेधस्तु सपिण्डीकरणे ज्ञेयः, ददातिचोदितत्वात् न लत्र जहोतिचोदितलवादिष्युक्तम् । 
न तेतद्रहुसंमतम् । यतु बौ घायनेन-(तसिस्तु प्रारिते दाद प्रकृतं भवेत् ।' इति 
भक्षणसुक्त, तत् तच्छखीयानामेवेति हेमाद्रिः । तत्रैव यमः-'पफितियपाणिहुतच्छेषं 
पितृपात्रेषु निक्षिपेत् । अ्नौकरणरेषं तु न दबयद्िशवदेविके ° एतदमिदोमेऽपि समम् । 
ककस्तु सूत्रे हतरोषं दखेयविरेषातसर्ववितरषु दच्यादियाह । ततैव च्रद्धवसिष्ठः- 
धपित्यविप्रकरे हुत्वा रोषं पत्रेषु निक्षिपेत् । पिण्डभ्यः शेषयेर्किचिन्न दचद्वश्वदेविके ।' 

अथापस्तम्बानां सूते-“उद्धियतामभौ च क्रियतामिलयामच्रयते कामसुद्धियतां काम- 
मनो च क्रियतामियतिचष्ट उद्धरेजहुयाच्च । नष्टाधिविधुरदेविंशेषो च्रहन्नारदीये- 
नष्टािरदूरभार्यश्च पार्षेणे सयुपथिते । संधायार्थं ततो होमं कृता तं विसजेस्पुनः ॥ 
अयाश्वेति तत्काठेऽथं संधाय हुखा यजेदिलर्थः । एतद पस्तम्बानामेव । पाणिदोमस्तु 
छन्दोगादीनाम्। विश्वप्रकाडोऽपि-'साभिरोपासनेऽनभिरभौ ऊु्वीत ठोकिके । पाणो होमं 
प्रशंसन्ति नत्वापस्तम्बश्ाखिनाम् ॥ क्लातका विधुरा वा-स्युरयदि वा ब्रह्मचारिणः 1 अभरौ- 
करणदोमं तु युस्ते लोकिकेऽनठे ॥ अया्ामरे मनोञ्योतिरहुध्य व्याहतीरहनेत् ॥' ततो- 
ऽलुक्ञातोऽभीन्धना्ाज्यभागन्ते यन्मे मतियाचेँहूयात् । तत्र सपान्नाहुतयः षडाञ्यस्येति 
त्रयोदज्च ! व्यलययो वा । यथा-'यन्मे माता प्रलोभं तन्मे रेतः पिता च्ङ्कां यासिष्ठन्तिः 
इति द्याभ्याममुष्मे खादेति पितु दौ होमो । यन्मे पितामही प्रटुखोम तन्मे रतः पितामहो 
वृङ्खामन्तदेये ऋतुभिरिति तन्नाम्ना पितामहाय दवौ । यन्मे प्रपितामही प्रटुखोभ तन्मे सतः 
प्रपितामहो ब्रङ्गामन्तर्दधे ऋतुमिरिति तन्नाम्ना प्रपितामहाय द्वौ । मातामहेषु तूहः-“यन्मे 
मातामही प्रटलोभ तन्मे रतो मातामहो ब्ङ्घाम्। अन्यं मातामहादषे इयादौ । यन्मे मातुः 
पितामही प्रकलोभ तन्मे रतो मातुः पितामदो वृङ्काम् । अन्यं मातुः पितामहादेषे । यन्मे 
मातुः प्रपितामदी ्रलुरोम तन्मे रतो मातुः प्रपितामहो ब्ङ्गाम् । अन्यं मातुः प्रपितामहा- 
दधे । सर्वत्राप्यमुष्या इत्र डन्तं तत्तन्नाम योज्यम् ! तद् ग्द्यसंग्रहे-“्योज्यः पित्रादि- 
शब्दानां याने मातामहादिकः । अन्नहोमे तथा खच जलपिण्डादिदानके ॥ यन्मे माता- 
महीलयादि तत्रोदाहरणं भवेत् ॥' ततो ये चेदेकान्राहुतिः । ततः खादा प्व्यि इलयय- 

¶-- प्राहणेनोक्निमित्तेषु निलयमाचमनं कार्य मिथः । २--ब्राह्मणस्याप्यश्चिसास्युक्तमन्यन्र-“अश्य- 
मवै तु बिभ्र पाणावेवोपपादयेत् । यो इभिः स द्विजो चिपरेमेन्नद दिं भिरुष्यते ॥° इति \ ६-- "अन्न 
पाणितले" इल्यादिकः। ४~-भस्य पद्यस्य पूवाव तु 'भस्नोकरणदोषेण यदुन्नमभिघारयेत् ४* इति । 
५ (द्धम्? इति पाठः। 



श्रद्धे परिवेषणम् | तृतीयपरिच्छेदस्योत्तराधम् । ३१५ 

राज्यं हुत्वा + सवभध्यं किंचिदादायोदरुष्णं भस्मापोद्य ततर तूष्णीं खादा- 
कारेण जुहोति ! परिषेचनान्तं ाीपाकवत् ¦ 

अयम्नोकरणदहोमो मासिश्राद्ध एव । "तच स्मार्तास्यमावे न कार्यम्" इति केचित् । 
कार्यमेवेति बहवः । अत एव सवौधानिनो दोमवज्यं मासिश्राद्धसक्तं खदर्छन भाष्ये । 
महाटये तद्र दिलयेके । प्रकरणान्तरत्वात् कर्मान्तरतवेन स्मार्तपार्वणवत्कार्यम् इति तस्म- 
रवः! आब्दिकादिषु तु स्मातेपावंणविधिरेव । एवं मातृवारषिकादिषुं । मासिश्राद्- 
विकृताव्टकायां मातुश्रादधे वकृतदोमेन प्राक्रतहोमवाधः । "अन्वष्टकासु मातृश्राद्धं नः इति 
भाष्ये । तत्रापि श्राद्धान्तरवत् क्रियमणि तु यन्मे मतियादौ गुणवेऽपि मातृप्राधान्यं 
विवक्षितम्, मासिश्राद्धेन कल्पो व्याख्यातः" इति सूचात् । “अघ्नेय्येव मनोता कार्याः 
इति वचनादभिशब्दस्येव वेकृतदेवताभिधायितम् । तेनामुष्मा इत्र “असुकरार्मभ्यां 
पितृभ्याम् इयादहः कायैः । "तच मासिश्राद्धं जीवकिपत्रादीनां व्युक्तममृतपित्रादीनां च 
कार्यम्" इ्यक्तं खुदरीन भाष्ये । तस्रकारस्तु वक्ष्यते । मातापित्रोर्ित्वादौ तु नोदः, 
(तस्माद्चं नोहेत्' इति निषेधात्, प्रकरृतावूहामावाच्च पत्नीं सन्रद्यतिवत् । उपदेदिमते 
तूदः । यथा~“न्मे मातरो प्रसेभतुशवरलयावननुत्रतेः इयावस्मवितृकृतमासिश्राद्ध- 
निर्णये ज्ञेयमिति दिक् । अन्यस्राग्वत् ॥ 

अथ परिवेषणम् । तचोष॑तीयेवाज्येन देवपूर्वं आमादुपकम् इति पात्राण्युपसतीरय 
कुर्यात् इति हेमाद्रिः । भारते दानधमेंऽपि-आज्याहूतिं विना नेव यकिचित् 
परिविष्यते । दुराचारैश्च यद्ुक्तं तं भागं रक्षसां विदुः ॥ तत्रैव चोनकः-विधिना 
देवपूर्वं तु पसििषणमाचरेत् ।' तत्रैव ध्मः-फरस्यानन्तता परोक्ता खयं च पसिविषणे ¢ 
तत्रैव वायुभविष्ययोः-“भायैया भाद्धकाठे तु प्रस्तं परिवेषणम् ।' ब्रह्माण्डे- 
“तापकित्रेण नैकेन दसेन न पिना कुराम् । नायसे नायसेनेव श्राद्धे तु परिषयेत् ॥' 
चसिष्ठः-आयसेन तु पत्रेण यदन्नं संप्रदीयते । भोक्ता विष्ठासमं शङ्क दाता च नरकं 
्रजेत् ॥ चैटीनसिः-सीसकायसरीतिपात्राण्यय्ञियानि ।' तत्रैव हारीतः-“सोवणैरा- 
जताभ्यां च ख्ेनौटुम्बरेण वा । दत्तमक्षय्यतां याति फलयुपत्रेण बा पुनः ॥' काष्णां- 
जिनिः-'दर्व्यां देयं धृतं चान्नं समस्तव्यञ्जनानि च । उदकं चैव पकान्नं नो दन्यौ 
तु कदाचन ॥ यमः-ङ्कयां विषमदातुश्च निष्कृतिर्न वियते / एथवीचन्द्रोदये 
परादहारः-'सर्वदा च तिखा ग्राद्याः पितृकरये विशेषतः । मोज्यपात्रे तिरान् ष्टा निराशाः 
पितते गताः ॥ चच््रिकायां ब्रद्धरातातपः-"हस्तदत्तास्तु ये सदा खवणन्यञ्जना- 
दयः । पिवणां नोपतिष्ठन्ति भोक्ता सुञ्जीत किल्विषम् ॥ (-तैस्मादन्तरितं इयौलार्पेनाथ 

१--शपित्रादिना' इव्युभयद्न पाठः कचित् 1 २--स्गुपात्रं काकोदुम्बरिकाकूा्िरभितं प्रस् । 

द इदं धजुश्िङ्कगर्भितं पद्यां केषुचिस्पुस्तकेषु नासि । 



३१६ निर्णैयसिन्धो [ आद्धे सच्छिद्र्ाचनमर् 

तुणेन वा) ॥' षृतपत्रे विरेषो ग्रन्थान्तरे-ओदने परमान्ने च पात्रमासाच सुग्धधीः । 
धृतेन पूरयेतपाघ्ं तद्रतं रुधिरं भवेत् ॥° धृतादिपात्राणि मूमो श्ापयेन्न मोजनपत्र इति 
मदनरल्ने ! संय्रहे-दस्तदत्तं तु नाश्नीयाहवणव्यञ्जनादिकम् । अपृक्तं तैरपक्तं च 
हस्तेनैव प्रदीयते ॥ | 

पात्रारम्भनसुक्तं चतुविदातिमते-“उत्तानं दक्षिणं सव्यं नीचं पात्राण्युपस्पेत् 
याक्ञवल्क्यः-दाच्नं पृथिवीपात्रमिति पात्राभिमव्रणम् । कृत्वेदं विष्णुस्टित्रे दिजा- 
षठ निवेशयेत् ॥ बौधायनः-विग्रा्ठनानखेनायदिशतिः श्रथिवी ते पत्रं बौरपि- 
धानं ब्रह्मणसख मुखेऽगृतेऽगतं जदहोमि ब्राह्मणानां त्वा विावतां प्राणपानयोर्जहोम्य- 
क्षितमसि मा मे पिदरणां क्षेष्ठा असुत्रासुर्भिंहोके इति । अच जदोम्यम खादाशब्दः 
कातीयसुच उक्तः । पत्रे खधारब्दः । अद्ष्टे विशेषमाह हेमाद्रौ धौम्यः-'प्रिवय 
नचाङ्ष्ठं द्विजस्यात्रे निवेशयेत् । तथा-“उत्तानेन तु हस्तेन द्विजाङ्कष्टनिवेसनम् । यः 
करोति द्विजो मोहात्ते रक्षांसि सज्जते ॥° तत्रैव यमः-'विष्णो हव्यं च कव्यं च ्रेया- 
द्रक्षख च क्रमात् । दैवे पिव्यि चेयथः । त्त्रैवाचिः-संबन्धनामगोत्राणि इदमन्ं 
ततः खधा । पितृक्रमादुदीर्थेति खसत्तां विनिवतैयेत् ॥ हस्तेनासुक्तमन्नायमिदमन्रसदी- 
रयेत् ॥ अत्र॒ अन्नदाने चतुथी खात् इलयादिविशेषाः पू्वैसुक्ताः । अत्र पूर्वोक्तमच्ान्ते 
शुरूरवाद्रैवसंज्ञका विश्वेदेवा देवता इदमन्नं सपरिकरं इत्यम् । अयं ब्राह्मणस्त्वाहवनीयार् 
दत्तं दाख्यमानं चातृपः गयेयं भूः गदाधरो भोक्ता इदमन्नं तह्य सौव्णपात्रयमन्नमक्षय्य- 
वटच्छायाखं असुकेभ्यो विशेभ्यो देवेभ्य इदमन्नमसृतरूपं परिविष्टं परिवेक्ष्यमाणं चातपे 
खादा नमो न ममः इति बहुचपरिरिषदेमाव्यायनुमतः प्रयोगः! एवं प्व्यि 
असुकगोवसुरूपादि तत्तन्नाम ज्ञेयम् । ततो ¶े देवासः" इति दैवे, ये चेह पितरः इति 
पित्यि केचि्नपन्ति | 

ततोऽच्छिद्रं वाचयेत् । ततेव भचेताः-'आपोशनकरे विमि संकल्पाच्छिद्रभाषणात् । 
निराशाः पितरो यान्ति देवैः सह न संशयः ॥' पारस्करः-'संकलप्य पितृदेवेभ्यः 
सावित्रीमधुमजपः । श्राद्धं निवेधापोसनं जपपरेषोऽथ भोजनम् ।' निवेचेति ब्रह्यार्षणं कृते- 
सथः । अत एव ब्रृहन्नारदीयेऽन्रयागयुक्लोक्तम्-"दत्तं हविश्च तत्कर्म॒विष्णवे वै 
समर्पयेत् ॥ इति । यत्त॒ कृत्यरल्ने काष्णांजिनिः-अपसव्येन कर्तव्यं पितृकृल- 
मरोषतः । अन्नदानाहते सवैमेवं मातामहेष्वपि ।॥" इति, तदप्येतसरम् । तत्र न्रह्या- 
पण् जह्य हविः, (हरिदोता दर्र्भाक्ता, "चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च इति केचिसटन्ति । 
धूमपदीपे- ततोऽन्नं पितृदेवेभ्यः संकल्प्य च यथाविधि । दत्तं यदयखमानं च आतृ 
ममेति च ॥ तथा-शराद्धीयान्नसख संकल्पो भूमावेव प्रदीयते । हस्तेषु दीयमानं 

१--"निवेद्यापोरानं श्राद्धम् दति पाठे बहुत्र । 



श्रद्धे अभिश्रवणमत्राः ] तृतीयपरिच्छेदस्योत्तराधम् । २१७ 

तु पिवृणां नोपतिष्ठते ॥ वेश्वदेवसय वामे तु पितृषात्रस् दक्षिणे 1 संकत्पोदकदानं 
सयन्नियश्राद्धे यथारुचि ॥' प्रचेनाः-'जपोदानं प्रदायाथ सावित्री तरिपेदथ । मघु- 
वाता इति तृचं मभ्वियेतच्रिकं तथा ॥ मिताक्षरायां पारस्करः- संकल्प्य पितृदे- 
वेभ्यः सावित्रीमधुमज्पः । श्राद्धं निवे्यापोशनं जपत्रपोऽथ भोजनम् ॥ गायत्री तिःसङ्र- 
दरापि जपेद्ाहतिपूर्विकाम् 1 मधुवाता इति तृचं मधियतत्रिकं तथा ।' याज्ञवल्क्यः- 
सव्याहृतिं च गायत्रीं मधुवाता इति च्यचम् । जघ्वा यथाघुखं वाच्य अुञ्जीरंसेऽपि 
वाग्यताः ॥' यथादुखं जुषध्वमिति वाच्यम् ! अचिः-'असंकल्पितमन्नायं पाणिभ्यां यद्ुप- 
स्पृशेत् । अमोज्यं तद्धवेदन्नं पिद्रणां नोपतिष्ठते ॥ भत्रं दत्तं न गृहीयादयावत्तोयं न संपि- 
चेत् ॥ आपोशने विरोषमाह स्खतिससखुचये-“आपोरनं वाममागे सुरापानसमं भवेत् । 
दक्षभागे तु यः कु्यात्सोमपानसमं भवेत् ॥' तथा-पुनरापूर्यापा्नं सुरापानसमं भवेत् # 
हेमा द्रावचतिः-दत्ते वाप्यथवाऽदत्ते भूमो यो निक्षिपेदयिम् ¦ तद्र निष्फठं याति 
निराशैः पितृभियतेः ॥ केचिदाज्येन कुर्वन्ति, तन्न, पायसेन तथाञ्येन माषान्नेन तथेव च । 
न क्यादकिदानं तु मदनेन प्रक्पयेत् ।' इति स्खतिसारे निषेधात् । राङ्कः-श्राद्ध 
नियुक्तान् सुञ्ञानान्न पच्छवणादि तु । उच्छिष्टाः पितरो यान्ति पृच्छतो नात्र संसयः! 

काल्यायनः-अश्चवल्यु जपेत्सव्याहतिकां गायती सक्रत्िवौ राकषोप्रीः पौरषं सुक्तम- 
अभिश्रवणीय- प्रतिरथम् इदि ! देमाद्रौ सोरपुराणे-नद्रं च पौरष सूक्तं श्रावये- 
मन्नाः। द्ाद्वणांसतः 1 मात्स्यपाद्मयोः-श्रह्विष्ण्वकरुद्मणां सोत्राणि विवि 

धानि च । इन्दरेयसोमसूक्तानि पावमानीश्च शक्तितः ॥ मण्डठं ब्राह्मणे तदत् प्रीतिकारि 
च यतलयुनः ! अभवे सर्वविधानां गायघ्रीजपमाचरेत् ? एथ्वीचन्द्रीदये जाद्य- 
"वीणां वंश्वनिं चाथ विप्रेभ्यः संनिवेदयेत् ! भपेच पोरषं सूक्तं नाचिकेतत्रयं तथा ॥ 
नरिमधु सुपर्ण च पावमानीयैजषि च \' देमाद्राविः-ुकरेणापि यो बूयाद्धसाद्रापि 
वदे णान । मूतठाचो द्धा सुजेदधसेन वा पिबेत् ॥ प्रोढपादो वदहिःकच्छो बदहिजा- 
लकरोऽपि वा ! अङ्केन विनाश्चाति उखशब्देन वा पुनः ॥ पीतावरिष्ठतोयानि पुनस् 
दय वा पिबत् ¦ खादितार्थात् पुनः खादेन्मोदकानि फलानि च ॥ सुखेन वा धमेदन्र 
निष्ठीवेद्धाजनेऽपि वा । इत्थमश्नन् दविजः शराद्धं इला गच्छयधोगतिम् ॥' जावालिः- 
इषटमुष्णं हविष्यं च दचयादन्नं शनैःशनैः ।' च्रद्ध रातातपः-अपेक्षितं याचितव्यं श्राद्धा- 
ुपकल्तम् ! न .याचते द्विजो मूढः स भवेत् पितृघातकः!" यच्च यमः-श्रादध 
रिज नैव ददान याचेन्ैव दापयेत् ।॥ इति, तदसंपादितवस्तुविषयमिति हेमाद्रिः । 
हारीतः=उर्वैपाणिश्च विहसन् सक्रोधो विस्मयान्वितः 1 सुश्च यद्ुङ्धे न तवी- 

१-- प्रमादेन ते बकिदाने भायश्ित्तं स्वज्नमारभ्य तरिः साित्रीजपः कायं इति नागोजीहः । 

२--अत्र प्रमाणं तु-^हविरीणा न चक्त्या यावन्न पिकतपंणम् । पितृभिस्तपिंतेः पश्ा्कन्यं सोमानं 

हविः ॥* इति । | 



३१८ निणयसिन्धो [ श्राद्धे विप्रवमने 

णाति चै पिवन् ॥' भ्रचेनाः-“न स्परोदरामदस्तेन शुज्ञानोऽन्नं कदाचन । न पादौ न 
शिरो बसि न पदा भाजनं स्प्गेत् ॥ च ङ्कः-श्राद्धपङ्णौ त॒ युज्ञानो बराह्णो ब्राहमणं 
स्परत् । तदज्नमलयजन् शुक्त्वा मायत्यष्टशतं जपेत् । उदा नाः-भोजनं तु न निःशेषं 
र्यात् प्राज्ञः कथंचन । अन्यत्र दधः क्षीराद्म क्षोद्रास्सक्कुम्य एव च ॥ जाद्ये- 
(न् चश्च पातयेनातु न शुष्कां गिरमीरयेत् । न चोद्रीक्षेत युज्ञानान्न च ऊुर्बीति मत्सरम् ॥' 
यमः-खाध्यायं श्रावयेत्सम्बग्धर्मसाख्चाणि चैव हि ॥' परचेताः-भुज्ञानेषु तु विप्रेषु 
ऋग्यज्ञःसामरक्षणम् । जपेदमिमुखो मूत्वा पिच्य चेव विशेषतः ॥ यजूषि चैव रुद्रं च 
राक्षोधीत्व एव च ।' राक्षोधीः-क्रणुष्व-रक्षोहणमियायाः । तत्रैव निगमः-युज्ञत्सु 
जपेत् पावमानीरुदीरतांमध्वन्नवतीश्च ॥' अन्नवलयः पितुंतुस्तोषमिति । पृथ्वीचन्द्रोदये 
भरद्राजः-भसुञ्जानेषु तु विपरषु प्रमादात्सवते गुदम् । पादकृच्छ्रं ततः कृत्वा अन्यं विप्रं 
नियोजयेत् ॥' क्षणपाचादि दखेय्थंः । 

विप्रवमने त्तरैव दक्चः-निमचितस्तु यः श्राद्धे भोजने मुखनिःखते । तदेव होमं 
करवीत खाम्नौ विग्रः समाहितः ॥ प्राणादिप्रभिर्मत्रेरयावद्वातरिंशसंख्ययां । ब्राह्मणस्तु ततः 
कुत्वा धृतप्रारानमाचरेत् ॥ ऋग्वि धाने तु-इन्द्रायसामसूक्तेन श्राद्धविघ्नो यदा भवेत् । 
अस्यादिमिर्भोजनेन शराद्धं संपूर्णमेव हि ॥" इव्युक्तम् । अभ्यादिभिरिति ठेकिकाभिखा- 
पनचरनिवापाज्यभागान्ते नामगोत्रपूत्मौ पिदरनाबाद्य .संपल्यान्नलागं कृत्वा भ्राणादि- 
भिद्र्िरदाहुतीहनेदियथः । भोजनेनलपुनःश्राद्धेन । तेन होमः पुनः श्राद्धं चेति पश्षुय- 
मुक्तम् । अ तः । स््रतिसंग्रहे-श्राधान्यं पिण्डदानसख भोजनस्य तदङ्गता । 
जतो सुक्तिक्रियादानो श्रा्धाव्र्तिं न मन्वते ॥ "पिण्डदानोत्तरं वान्तो होम एव नावर्तिः । 
पिण्डदानात् प्राग्वान्तौ तद्िने उपवासं कृता पेदयुः पुनः श्राद्धे कार्यमिलयथः । तत्रैव- 
श्राद्धपङ्गो तु युञ्जानो ब्राह्मणो वमते यदि । ठोकिका्मिं प्रतिष्ठाप्य अर्चयेच हृताशनम् ॥ 
तथा-^एक एव यदा विप्रो भोजने छर्दितो यदि । तदेवां समाधाय होमं कु्बायथाविधि +" 
द्वितीयपक्षे ऋश्विधने-भोजनोपक्रमाद्ध्वं अक्रमात् पूर्वतो यदि । श्राद्धवित्त 
पुनः कार्य जयहोमो न तृषिदौ ॥' स्छृतिखंग्रहे-अक्ृते पिण्डदाने तु सुज्ञान 
ब्राह्मणो वमेत् । पुनः पाका कतेव्यं पिण्डदानं यथाविधि ॥' पिण्डदानं =भाद्धम् ,- भक्ते 
पिण्डदाने तु पिता यदि वमेत्तदा । युनः पाकं प्रङुयति आद्धं कर्या्यथाविषि ॥" इति 
तत्रेवोक्तेः । तथा-पिवर्थीनां तरयाणां च पिता च वमते यदि । तदन चोपवासः 

9--परिवेषयिवुरुच्छिषटस्पर्श-“उच्छिष्टेन ठु संस्णृषटो दव्यहस्तो नरो यदि । भूमौ निधाय तद्रव्यमाचा- 
न्तोऽभ्युक्षणाच्छुषिः ॥` दति मरीविवचनादाचमनोत्तरं मध्ये निहितमभ्युक्षणास्पुनः परिविष्टं च ्ुचिरि- 
सरथः । र--अच्र प्राणाय स्वाहा इव्यादि समानाय खाहेखन्तेः पञ्चभिर्ेच्नेः पुनः पुनः षद्ारमावर्वितै- 
चिशस्संस्या भवति । अतो द्वा्रिलष्पूसैये प्राणापानमन्नौ पुनरावतैनीयौ । ३--अस्यमे-- (रात्रिश 
दाइतीडस्वा होमदेषं समापयेत्, इलधेमभिकं क्रचित् । 



श्रद्धे विप्रतृश्युष्वं ] तृतीयपरिच्छेदस्योत्तरर्धम् । ३१९ 

स्यासुनः श्राद्धं परेऽहनि ॥ वमने वा विरेके वा तदिनं परिवि्येत् ॥° एषु वर्चनेषु मूलं 
चिन्यम् । इदं मासिकाब्दिकविषयम् ! दशादौ तु वान्तावामेन तदैव कार्यम्, श्राद्ध- 
विघ्े द्विजातीनामामशराद्धं प्रकीर्तितम् । अमावाखारिनियतं माससंवन्यराहते ॥# इति 
मरीचिस्तेः । श्राद्धे पिण्डदानमेव प्रधानमिति कर्काचार्याः । तन्मे दक्षोक्तो 
होम एव (नादिः । विप्रभोजनमिति मेधातिथिः; । मोजनपिण्डदानायनौकरणानीति 
कपदिूतखामिहेमा्यादयः । तन्मते पूवोक्तो निर्णयः ¦ अन्नलागमात्रं प्रधानम् । 
भोजनं तु प्रतिपत्तिरूपमङ्गम् । थतो वान्तौ तद्धनेऽपि नावृत्तिरिति गौडभेथिलाद यः । 
तच्च 1“ श्रा यागदानोभयरूपत्वात्संपू्णदानामावात् भोजनखाङ्गतेऽपि सोमवमने इव 
गेमित्तिकविधानमिति युक्तं प्रतीमः । 

अत्रेदं तत्वम् । वैशवदेविकस्य वमने होम एव, नावरत्तिः, अङ्गात् । तच रक्षाथलात् 
इष्ि्ाद्धे कतूदक्षोः इलादिस्पतेश्च 1 तत्र जयान् जुहुयादितिवत् । पितामहादेरपि तथा । 
पितेद्युक्तेरिति केचित् । तयापि प्रधानत्वाछितृवदिति तु युक्तम् । सपिण्डीकरणादौ 
वा्षिकवत् । सपिण्डीकरणादीनि यानि श्राद्धानि षोडञ्च । तत्र पिण्डग्रधानतवं प्रतलविनि- 
वतकम् ।॥' इति स्यतेः । महैकोदि्टदौ तूभयप्राधान्यादात्रृ्तििव, “एक एत्र द्विजो 
भोज्यः पिण्डोऽप्येको विधीयते + इति स्मरतेः । बरद्धिसंकत्पनियश्राद्धादौ तु मोजन- 
पराधान्याद्वान्तावाव्रतिरव, ध्वदिशआाद्धे विकल्पेन पिण्डदानं बुधैः स्पृतम् । निलश्राद्धमदेवं 
सखापिण्डदानविवजितम् ॥ इति स्थतेः, शसुक्तिक्रियायाः प्राधान्यं श्राद्धे संकल्पसंक्के । 
तत्रैव पित्विप्रय तुपघाते पुनः करिया ॥ इति संग्रदोक्तेश्च । मघादावप्येवम् । 
तीथैमहाठ्यादौ दरदीवदिव्यााकाचयालेचनेन प्रतीमः । 

आभ्वलायनः-^तृपतान् ज्ञाता मधुमतीः श्रावयेदक्षन्नमीमदन्तेति च संपन्नमिति पृष 
यदन्नमुपुक्तं तत्तत्थाशीपाकेन सह पिण्डाथमुद्धय शेषं निवेदयेदभिमेतेऽल॒मते वा 
इति । अत्र गायत्री मध्विति त्रिकजपोऽपि ज्ञेयः, (ृपान्बुध्वान्नमादाय सति पूर्वैवजपेत् । 
इति प्रचेतसोक्तेः । व्यासः-^तृषाः खेति तु पृष्टे नूयुस्तृप्ाः स्म इयय । अमि- 
मते करिः खीकर्तुमिष्टे ” ₹रतौनकोऽपि-'अन्नरेषै किं कार्यमिति एच्छेत तांस्ततः । ते 
इः सह भोक्तव्यमिति प्रद्युक्तिपूवैकम् ॥ प्रददुः सकं तस्मे खीढुयवौ यथारुचि ) 
श्राद्धविशेषे प्रश्रभेदमाह हेमाद्रौ विष्णुः-"पित्ये खदितमिति, गोष्ठयां सुशचुतं 
संपन्नमिति, अभ्युदये दैवे रोचते इति, आयुष्यमिति खैरिषु" । खैरम्-इाश्राद्धम् । 

१--ऋन्विधाने 'अ्यादिभिर्भोजनेन इति होमस्य पुनःश्राद्धस च प्रतिपादनाव्यक्षद्कयमपि सममाणःमिति 
दीकाङ्यः। ३-जग्विधानेष्टस्य पक्चद्कयस्य चेत्थं उ्यवस्था । ३ --अनत्र प्रमाणं तु (तदेवां समाधाय होर्म 
कुर्याधथाविधिः इति । ४-स्थालीपाकान्नादेव पिण्डाथौश्नोद्धरणं व्यतिषङ्गपश्चात् , भन्यत्र यु केवरुक्त- 

शेषेभैव ब्राक्षणसमीपे पिण्डदानसुनितम्। ५--भमिमतेऽुमते वेत्यस्याथैः--यदि विमरेभ्यः शोषाक्नमभिमतं 
तदा वत्तेभ्यो लिवेदयेत्। यदि च तैरनुमतं दृष्टेः सह अुञ्यताभिति वदा वस्स्बेमपि खीहृतये्ेः सद सुजीत + 



३२० निर्णयसिन्धेौ [ श्राद्धे पिण्डदानम् 

याज्ञवल्क्यः-अच्नमादाय तृषाः ख शेषं चैवानुमान्य च ! तदत्र प्रकिरेदमो दचादापः 
सक्रस्सकरत् ॥ इदं चात्र विकिरदानमन्यराखिनाम् । आश्वलायनानां तु फिण्डान्त एव 
सूत्रकृतोक्तम् \ कालयायनस्तु विकिरोत्तरं मायत्यादिजपं तृिप्रशचं चाह । हेमाद्रौ 
देवल ः-'ततः सर्वाशनं पात्रे गृहीत्वा विविधं बुधः । तेषायुच्छेषणस्ाने विकिरं युवि 
निक्षिपेत्" । माधवीये परचेताः-सारवेवर्णिकमादाय ये अग्रीति युविक्षिपेत् ।' सच 
कुशे कार्यः । (्र्भूषु विकिरश्च यः" इत्युक्तेः । मच्रः=कातीयः,-अभिदग्धाश्च ये जीवा 
येऽप्यदग्धाः कुरे मम। भूमी दत्तेन तृप्यन्तु तृप यन्तु परां गतिम् ॥" इति । अन्ये तु- 
असोमपाश्च ये देवा यक्ञभागविवर्जिताः । तेषामयं प्रदाखामि विकिरं वैश्वदेविकम् ।)" इति 
हेमाद्रौ गोभिलोक्तेन देवे, "असंस्कृतप्रमीता ये लागिन्यो याः कुरुक्ञियः । दास्यामि 
तेभ्यो विकिरमनच्रं ताभ्यश्च पेतृकम् ॥ इव्यिपुराणोक्तेन पिव्यिऽन्नं विकी, ये 
अभिदग्धाः इद्युच्छिष्टपिण्डं ङुशोपरि परथग्दयादियाहुः । प्रथ्वीचन्द्रो दयेऽप्येवम् । 
ब्राह्मे - ततः प्रक्षाल्य हस्तौ च द्विराचम्य हरिं स्मरेत् । माधवीये गौतमः- विकिर 
युच्छ्टः प्रतिपादयेत् # हेमाद्रौ व्यासः-उच्छि्टेरेव विकिरं सदैव प्रतिपादयेत् ॥' 
भ्रगुः-पपिण्डवस्रतिपत्तिः सयाद्टिकिरसखेति तौल्वलिः । आद्धकारिकायाम्- 
'यजमानखय दासादीनुदि्य द्विजसत्तम । तस्मादन्नं यजेद्धमो वामभागेषु पेतके । मलुः- 
(उच्छेषणं भूमिगतमजिहयस्याशटसख च । दासवर्गस्य तसित्ये भागधेयं प्रचक्षते ॥' 

विष्णुः-“उदद्तुसेष्वाचमनमादो ददात् ततः प्रच्छुखेषु' । पिव्ये दैवे चेयर्थः । 
शातातप~विश्वेदेवनिविष्ठानां चरमं दस्तधावनम् ।' हेमाद्रौ वाराहे-दस्तं प्रक्षाद्य 
यश्वापः पिबेदुक्तवा द्विजः सदा 1 तदब्रमसुरेक्तं निरासाः पितरो गताः ॥' मरीचिः- 
"दस्त प्रक्षाल्य गण्डूषं यः पिबेदविचक्षणः । आसुरं तदवेच्छराद्धं पिदरणां नोपतिष्ठते ॥' 
तत्रैव संग्रहे-"पवित्रग्रन्थियु्खज्य मण्डठे भुवि निक्षिपेत् ! दस्तादीन् क्षारयेद्धि्राज्छरा- 
वादौ तु दुव्रचित् ॥ व्यासः-तम्बूरोद्विरणं चैव गण्डूषोदधिरणं तथा । कांखपत्र 
तथा ताम्रे न कुर्वीति कदाचन ॥ उष्णोदकेधौन्यनर्णैः करौ रमश्रूणि शोषयेत् ॥' 

अथ पिष्डदानम्। तचाचैनोत्तरममोकरणोत्तरं भोजनोत्तरं विकरियोत्तरं खधावाचनोत्तर 
पप्रविसजैनोत्तरं वेति देमाद्रौ स्खतिषु पक्षा उक्ताः तेषां शाखाभेदेन व्यवसा । 
“प्रेतश्रद्धेषु पूरवमन्येषु भोजनोत्तरम्" इति चन्द्रिकामाधवौं । सर्वत्र मोजनोत्तरमिति 
बहवः! आभ्वलायनः-भुक्तवत्खनाचान्तेषु पिण्डाचिदध्यादाचान्तेष्वेके । सुक्तवस्सिति 
पूरैनिपेधार्थम् 1 सौभिरतिप्रणीतसमीपे । अनयिर्िजसमीपे । हेमाद्रौ जातुकण्यः- 

¶--“अभे पिवति गण्डूषमभं लयजति भूमिषु । श्रीणन्ति पितरः सवे ये चान्ये भूमिदेवताः ४ इति गण्टूष- 
रकारः । *अद्तापिष्मनमसि" इति तस्पराहानमन्नः । २--अत्रेवं व्यवस्था पिण्डपितृयज्ञेन व्यतिषङ्गपक्षे; 
साभेरपि म्यिषङ्गासत््वे एवेतदिति चेयम् । “इुत्वेवमन्नि पिण्डानां संनिधौ तदनन्तरम् । पक्षाननेन बलि 
तेभ्यः पिण्डेम्यो दापयेद् बुधः 1: इति देवेन पिण्डसमीप एव होमनिधानप्रदुञ्चिसमीषे - पिण्डदानं 
विहितम । निरभ्निकस तु विप्रसमीप एवेति टीरूादयः । 
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व्याममत्रं समुत्सृज्य पिण्डांसत्र प्रदापयेत् ।' प्रसासितसुजन्तरे-व्यामः ! संकटे तु 
वयासः-'अरलिमात्रसुत्पल्यः इति ! यत्तु तत्रै व-पिकृतामिरृदा वापि वेदी दक्षिणनि- 
म्रगा ।' इति, तदन्यशखिपरम् । देवलः-'ततसतरभ्यनुज्ञातो दक्षिणां दिस्मेय च! 
चन्द्रिकायाम्-पिण्डनिर्वपणं काय ङुशामवे विचक्षणः । करेषु राजदुर्वासु पवित्रे पसे 
हिते ॥' आश्वलायनः-श्ययेन रेासुठिेत्, “अपहता असुरा रक्षामि वेदिषदः” इति, 
तामभ्युक्षय सक्ृदाच्छिन्नदर्भरवस्तीर्यं प्राचीनावीती रेखां त्रिरदकेनोपनयेच्छुन्धन्तां पिनरः 
शुन्धन्तां पितामहाः छुन्धन्तां प्रपितामहा इति तस्यां पिण्डािप्रणीयात्पराचीनपाणिः पित्र 
पितामहाय प्रपितामहायेतत्तेऽसो ये च त्वामत्राचु" इति । हेमाद्रौ पारस्करः-“कराभ्या- 
मु्िखेत् स्फ्येन कुरोर्वापि महीं दिजः )' बहूचानां करेणव टेखा चमनय्यभिमुखेति ब्रत्तिः। 
"दक्षिणाप्राची वेदिुद्ध॒यः इव्यापस्तम्बोक्त श्च ! देवल ः-“मावादयित्वा दभगरसतेषां 
स्थानानि कल्पयेत् । तेष्वासीनेषु पात्रेण प्रयच्छत्सतिरोदकम् ` पराचीनेन =निम्पितृती्न । 
वायवीये-“मधुसर्पिसिल्युतांश्ीन्पिण्डान्िषदुधः ॥ चिस्थलीसेनौ-"तिलमन्नं च 
पानीयं धूपं दीपं पयस्तथा । मधु सर्पिःखण्डयुक्तं पिण्डमष्टद्गमुच्यते ॥ याज्ञवल्क्यः- 
(सरवेमन्नयुपादाय सतिलं दक्षिणायुखः । उच्छिष्टस्निषौ पिण्डान् दय पितृयज्ञवत् ॥° 
केचित् पिण्डेषु माषान् वर्जयन्ति, माषाः श्रद्धे वै ग्राह्या वर्ज्यानैवाभिपिण्डयोः । बाह्य- 
णेषु यथा मचं तथा माषोऽभिपिण्डयोः ॥ इति स्छतिसारात् । “माषान् सर्वत्र वै दचात् 
प्ण्डिऽयौ च विवर्जयेत् इतिं स्प्ृतेश्व । अत्र मूं चिन्म् । हेमाद्रावयपि सर्वशब्दस्य 
्रकृताथत्वात्सवान्नग्रहणयुक्तम् । अत्र शेषमन्नमनुज्ञाप्य स्वैमेकतोदधुयोच्छिष्ठसमीपे दर्भेषु 
नीखीन् पिण्डान् दयात्, इति गोभिरसूचे । 'सर्वस्मायकृतादन्नात् पिण्डन्मधुतिस- 
न्वितान् । इति च ेषनियमात्तदभावे पिण्डनिवृत्तिः प्रामरोतीति मेथिटवाचस्पती । 
तन्न । तुषोपर्वापवत्परप्रयुकतद्रव्यवच्वेऽप्यर्थकर्मत्वाद्णानुरोधेन प्रधानलयागा् शेषलो- 
परेऽपि द्रव्यान्तरेण कार्यम् ! अतो नेयं अतिपत्तिः, किंतु प्रधानमिल्यक्तं पाक् । अन्यथा 
सपिण्डीकरणादौ संयोजनादेः परधानसख ठोपापततेरिति दिक् ॥ 

अथ पिण्डप्रमाणम् । हेमाद्रावङ्धिराः-कपिस्यविल्वमातान्वा पिण्डान् दाहि 
धानतः ¦ ङ्कयण्डम्रमाणान्वामस्कैरवदरः समान् ॥' इति । ततैव धूञ्रः-कपित्यस 
प्रमाणेन पिण्डान् दद्यातसमाहितः । तत्समं विकिरं दचात् पिण्डान्ते. तु षडड्कठे ॥' 
अन्वेशिपद्धतो भटास्तु-'एकोष्छि सपिण्ड तु कपित्थं तु विधीयते । नारकिरम्रमाणं 
तु प्रयब्दे मासिके तथा ॥ तीर्थे दञ्चं च संपरतते ऊुद्यण्डप्रमाणतः । महा्ये गयाश्राद्धे 
कुयीदामठकोपमम् ॥ इयाहुः 1 कलिकायामाचायैः-“यत्र स्युर्हवः पिण्डास्तत् 

१-- भयः -र।डा्चकपाठेन तुषाजुपवपतिः, "कपाटेषु श्रपयति" इति च श्रुतम्, तत्र पुरोडाद्धश्रप- 
णवव् तुषोपवापोऽपि कपास प्रयोजकः स्यात्, तृतीयादश्ष॑नाव्-इति भते,-परोडाश्चा्थं कषाकमितिं 
सयुत्यस्या पुरोडारशप्रयुक्तं कपारं तुषोपवापे चोद्यते; न च भयुक्ते पुनःपरयुख्छिः संभवति, इतिः थस्मयुक्त- 
तवातषोपवापे 9 न कपारुकरोपे दन्याल्तरेण तुष्मोपवापः कायः तद्रदिति मुवः; 

४१ नण सण 
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वित्वफलोपमाः । यत्र चैको भवेविण्डस्तत्र खर्जुरसन्निभः ॥ प्रेतपिण्डस्तु देर््येण इाद- 
शाङ्कठ उच्यते ॥' इति ! वायवीये-पली पिण्डांस्तु मृद्ीयात् त्रिवगेखय सहायिनी ॥' 
हेमाद्रौ लौगाक्षिः-“महाल्ये गयायां च प्रेतश्रादधे दशाहिके । पिण्डरब्दप्रयोगः स्याद्- 
न्नमन्यत्र कीर्तयेत् ॥' दाव्यायनिः-असावेतत्त इत्युक्त्वा तदन्ते च खधा नमः ॥' 
असाविलयत्र संबन्धरूपगोत्रादिविचिष्टं पितादिनाम सबुद्न्तसुक्त्वा युनश्वतुध्यन्तं 
तदन्तेऽयं पिण्ड इदमन्नं वा खधा नमो न ममेति वदेदिति हेमाद्विः । पित्रादीनामज्ञाने 
त्वापस्तम्बः-्यदि नामानि न विद्यात्खधा पि्रभ्यः प्रथिवीषद्धय इति प्रथमं पिण्डं 
दयात्, खधापिव्रम्योऽन्तरिक्षसद्धय इति दितीयम्, खधापितृम्यो दिविषद्धव इति त्ती 
यम् । एवं मातामहेष मातृषु च ।' वहचानां तूक्तं प्रार् । कलिकायां स्मरति 
यावदेवोदरेन्मव्रं तावस्राणं निरोधयेत् ! येषां तु ग्र्योक्ते दे मातुः श्राद्धं प्रथरुक्ं 

तेषां पितरभ्यः पश्चिमे मातृभ्यस्तत्पश्चिमे मातामहेभ्यः पिण्डादि देयमिति सांख्यायन: । 
अस्मिन्पक्षे तत्पिमे मातामहीभ्योऽपि दबादिति देमाद्विः । '्ूवोसु पिरभ्यो दबाद- 
परासु खीम्यः' इति सूजाच । एवं यत्र तीर्थमहार्यादौ “केचिदिच्छन्ति नारीणां पथक्- 
श्राद्धं महर्षयः । इति चतुर्विंरातिमतात्, पिवादिनवदैवलयं तथा द्वादरदेवतम् ॥ 
इत्य्धिपुराणाच मार्वणां परथगुक्तम् । यत्र॒ वा-'जचायेगुरुशिष्येभ्यः सखिक्ञातिभ्य 
एव च । तत्ब्ीभ्यश्च सरवाभ्यस्तथेव च जखाज्ञटीन् ॥ पिण्डांसेभ्यः सदा दथादथग्भाद्र- 
पदे नरः । तीर्थषुं चैव सर्वेषु माघमासे मघासु च ॥ इति चतुर्विंदातिमते, दोदि- 
पुजदाराश्च ये कनिष्ठाः सहोदराः । निःसन्ताना ग्रता ये च तेभ्योऽप्यत्र प्रदीयते । इति 
भविष्ये एकोद्न्युक्तानि, तत्रापि ततमे पिण्डदानं ज्ञेयम् ! येषां न पृथक् तेः सप- 
तीका पित्रादयो वाच्याः, “अन्वष्टकागयामातृश्राद्धं चेच गतेऽहनि । एकोदिष्टं तथा युक्ला 
सखीषु नान्यत् परथरभवेत् ॥' इति राङ्कोक्ते । 

मलुः-तेषु दर्भेषु तं हस्तं निम्रजेदेपभागिनाम् ।' दस्तटेपामावेऽपि दस्तं निगरज्या- 
देवेति मेधातिथिः । विष्णुः-अत्र पितरो मादयध्वमिति दर्भमूढे करावघर्षणम् ।' 
कलिकायां सुमन्तुः-'एकोष्िषु वासु दर्भल्ेपो न विधते । सपिण्डीकरणादौ तु 
छेषः सवत्र सस्ते ॥ मनुः-“भाचम्योदक् परातव्रूय तिरायम्य शनैस्सून् । षड्ऋतू 
नमस्छुयात् पितृनेव च मच्रवत् ॥ उदकं निनयेच्छेषं शनैः पिण्डान्तिके युनः ॥ त्रि 
प्राणायामं कृलेति मेधातिथिः; । अमत्रं मराणातरिरष्येति ककोचाः । मच्रवत्='वसन्ताय 
नमः, (नमो वः पितरः" इलयावैः। शेषै=पूवीवनयनरेषम्। आश्वलायनः-“निपएरताननुमच्रये 
तात्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वमिति सव्यावदुदङ्कावबृ्य यथारक्ति प्राणान्नासित्वाऽ- 
भिप्रयौवृत्याऽमीमदन्त पितरो यथामागमावरृषायीषतेति चरोः ्राणभक्षं भक्षयेत्नियं निनय- 
नम् इति । गिखमदणं शेषाभवेऽपि कुयौदिय्थैः । चयौनकः-'अयेषामत्र पितर इया- 
येनानुमत्रणमर । जमीमदन्तेयञेलः मसेणापयय॒महय तान्; ॥ प्ण्डिरिष्टचरोरन्नं किंबिदा- 
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प्राय तत्त्यजेत् । प्रक्षाल्याचम्य डुन्धन्तामियायेख पूर्ववत् ॥ मतैः पिण्डेषु पानीयं निषि- 
चेत् पितृती्थेतः ॥' व्याघ्रः-अद्धिः प्रक्षाल्य तव्यं प्रतिपिण्डं तु पूर्ववत् । कृलावनेजनं 
कुयोपिण्डपात्रमधोयुखम् ॥' एतत्कातीयादीनाम् । 

आचायेः-^ततः सम्यग् द्विराचम्य नीवीं विस्रस वाग्यतः । अआश्वलायनः- 
असावभ्यद्श्ष्वासावद्श्वेति पिण्डष्वभ्यज्ञनाञ्जने वासो दयाद्यामूणास्तुकां वा प्राराषरष- 
ताया ऊर्ध्वं खं ठोमेतद्रः पितरो वासो मानोतोऽन्यत् पितरो युङ्ध्वम्ः इति ¦ आाद्ध- 
चितामणो ब्राह्मे “एतदः पितरो वास इति जस्पन् प्रथक् पृथक् । असुकायुकगोतरैत- 
तभ्यं वासः पटेदुधः ॥' इदं कातीयानाम्, "एतद्र इति सूप्राणि प्रतिपिण्डम्' इति तत्सू- 
जात् । हेमाद्रौ जाद्य-श्रष्ठमाहुखैकडुदमञ्जनं नियमेव हि । तैटं ऊष्णतिरेभ्यश्च 
दय्यादभ्यञ्ञनं हितम् ।' तरेककुदं सुरमा" इति प्रसिद्धम् । अज्ञनप्राथम्यमापस्तम्बादि विषयम् । 
तत्रैव व्याघ्नरः-“गन्धपुष्पाणि धूपं च दीपं च विनिवदयेत् ।' देवलः-'दक्षिणां सर्वभोगाश्च 
प्रतिषिण्डं प्रदापयेत् । भक्ष्याण्यपूपानिक्षूः व्यजञनान्यशनानि च ॥' तत्रैव चाङ्कः-यक्कि- 
चित् पच्यते गेहे म्ष्यं मोज्यमगर्हितम् । अनवि न भोक्तव्यं पिण्डमूरे कथंचन ॥ एत- 
त्सव्येनेति केचित् । युक्तं त्वपसव्येन । मनुः-अवजिप्रेच तान् पिण्डान् यथान्युपान् समा- 
हितः । ततः “नमो व॒ः पितर इषेः इलयादिनोपखानम् । मात्स्ये- अथाचान्तेषु चाचम्य 
वारि दवात्सकरत्सक्रत् । तिल्युष्पाक्षतान् पशादक्षस्योदकमेव च ॥' अत्र दैवे सव्यं, पयि 
त्वपसव्यमिति ककः । परिभाषोक्तवचनात्सव्यमिति युक्तम् । अत्र शिवा आपः सन्तु, 
सोमनस्मस्त्वियाद्प्रियोगो ज्ञेयः। मात्स्ये-न तारीः प्रतिग्रहीयाहिजेभ्यः प्राङ्मुखो बुधः। 
अघोराः पितरः सन्तु सन्त्वि्युक्ते पुनर्िजेः ॥ गोत्रं तथा वधैतां नस्तयेदयुक्तः स तेः पुनः। 
दातारो नोऽभिवर्न्तामन्नं चेवेत्युदीरयेत् । खसिवाचनकं इु्यापिण्डानुद्धृय भक्तितः ॥ 

खस्िवाचनासमाक्यात्रचारनं काम् । हेमाद्रौ ब्रहस्पतिः-'भाजनेषु च तिष्ठस 
खस्ि कुर्वन्ति ये द्विजाः । तदन्रमसुरधुक्तं निराशैः पितृभिगतेः ॥' जातुकण्येः- पात्राणि 
चाठ्येच्छ्रद्धे खयं शिष्योऽथ वा सुतः । न स्ीभिनै च बाठेन नासजालया केथंचन ॥ 
याज्ञवस्क्यः-“खसिवाच्यं ततः कुयीदक्षय्योदकमेव च ॥ तत्रैव ब्रद्धरातातपः- 
“पिव्रणां नामगोत्रेण करे देयं तिखोदकम् । प्रयेकं पितृतीर्थन अक्ष्यमिदमस्तविति ॥ अ 
पष्ठी प्रागुक्ता । तत्रैव नागरखण्डे-“उत्तानमरध्यपात्रं तु कृत्वा, दत्वा च दक्षिणाम् । 
हिरण्यं देवतानां च पिदृणां रजतं तथा ॥ ब्ृदस्पतिः-^तसमात् पणं काकिणीं वा फठं 
पुष्पमथापि वा । प्रदबादक्षिणां यज्ञे तया स सफठो भवेत् ॥' चत्र पिद्ुदेशेन दक्षिणादाने 
अपसव्यं विप्रोद्येन सव्यमिति माघवः । कलिकायामाचायेः-दयाबज्ञोपवीलेव 
ताम्बूठं दक्षिणां तथा । अञिः-“वदेच तांस्ततो विप्रान् पित्रादिभ्यः खधोच्यताम् ।' 
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गोभिलः-“अधोराः पितरः सन्तिव्यक्ते खधां वाचयिष्य इति पृच्छति पितृभ्यः खधोच्य्- 
तामिव्युक्तेऽस्तु खधेद्युच्यमाने धारां दचादूजं वहन्ती" इति । आपस्तम्बेन तु पुत्रान् 
पौत्रानमितपयन्तीः इदयपि पणिचने म्र उक्तः । 

आश्वलटायनः-'अयेतान् प्रवाहयेत् । परेतन पितरः सोम्यासो गम्भीरेभिः पथिभिः 
पूर्विणेभिः । दलायास्मभ्यं द्रविणेह भद्रं रयिं च नः सर्ववीरं नियच्छत ।” इति । 
मात्स्ये- वाजे वाजे इति जपन् ङुशागरेण विस्थयेत् ।' पचेताः-“खसिवाच्यं ततः 
कत्वा पितृपू विसर्येत् + आश्वलायनः-अ्नं प्रकीर्योपवीलो खधोच्यतामिति विस- 
जेदस्तु खधेति वा ।' ह्यव वर्ते-आमावाजेति मघं तु पटित्वा च प्रदक्षिणाम् । दारो 
परान्ते ततः कृत्वा संयतः प्रविरोद्हम् ॥ प्राञ्जटिश्च ततः प्राह तान् विप्रान् सलयवादिनः । 
दातारो नोऽभिवर्न्तामन्नं च न इति बहिति ॥ एवमस्तिति ते तं च कथयन्ति समा- 
हिताः ॥ एतन्मण्डल्देशे कार्यमिति हेमाद्विः । मलः-'दाताये नोऽभिवर्धन्तां वेदाः 
संततियि च । श्रद्धा च नो मा व्यगमदहु देयं च नोऽस्तु ॥' इति । बौधायनः-अन्नं च 
नो वहु भवेदतिथींश्च ठभेमहि । याचितार नः सन्तु मा च याचिष्म कंचन ॥ इति । 
अत्र "दातारो वोऽभिवधेन्तां-लमध्वं याचिदरम्' इलयादूदेन पटित्वा किरः प्रतिवचनं कार्य- 
मिति खुदरोन भाष्ये । 'खादुषं सदः०? इति, श्रादयणासः पितरः० इति च मत्रं 
पठन्ति ! दौौनकः-त्राह्णानथ नियौतान् परीय तरिशररक्षिणम् । सस्लीकः खजनैः सार्ध 
प्रणमेद्रचिताञ्जलिः । कनिष्ठप्रथमा व्यष्ठचरमाः स्युः प्रदक्षिणे ! हेमाद्रौ ब्हस्पतिः- 
अद्य मे सफठं जन्म भवत्पादाज्जवन्दनात् । अद मे वंशजाः सर्वै याता बोऽवुप्रहादिवम् ॥ 
त्रराकादिदानेन शिता यूयमीद्ाः । तल्छेशजातं चित्ता विस्मय क्षन्तुमरह्थ ॥' 
प्रचेताः-विसजद्क्तिसंयुक्तः सीमान्तं चाप्यनुब्जेत् ।' इति ॥ 

अथ पिण्डप्रतिपत्तिः । हेमाद्रौ ब्रह्माण्डे-पिण्डमप्नौ सदा द्ाद्धोगार्थी प्रथमं 
नरः । पत्थे प्रजार्थी दद्व मध्यमं मवरपूरवकम् ॥ उत्तमां गतिमन्विच्छन् गोषु ॒निटय 
प्रयच्छति । आज्ञा प्रज्ञां यशः कीतिमप्सु पिण्डं प्रवायेत् ॥ प्राथयन् दीधैमायुष्यं वाय- 
सेभ्यः यच्छति । आकाशं गमयेदप्सु खितो वा दष्षिणरुखः ॥ आन्वलछायनः- 
वीरं मे दत्त पितर इति पिण्डानां मध्यमं पीं प्राशयेत् ॥, “आधत्त पितरो गर कुमारं पष्क 
रसजम् । यथायमरपा असत्" इति भवो दत्तसखायेनादाय हितीयेन भारनम् । आपस्त-. 
स्वस्तु दाने मव्रमाह-अपां तोषधीनां रसं प्राशयामि भूतक्रृतं गर्म॑धत्ख' इति मध्यमं 
पत्ये प्रयच्छति' इति । प्रारनेऽपि चयेह पुरुषो भसत्" इति तदीयः पाठोऽन्येषां तत्त- 
च्छाखायां ज्ञेयः । तन्नैव राङ्कः-“पती वा मध्यमं पिण्डमश्चीयादार्तवान्विता । कलि- 
कायां छागङ्ेयः-भ्राचीनावीतमाऽऽमच्य पतः पिण्डो विभज्यते । प्रतिपव्यख मत्रख 
कतेव्यावृत्तिखि तु ॥ माधवीये विष्णुधर्मे -तीथ्रादधे सदा पिण्डान् क्षपेत 
 अ“जाधत्त पितरे गर्म इनेन द्वितीचम्ब्रगेति मकः {`` ̀ ` [1 
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समाहितः ।' यान्ञवस्क्यः-'पिण्डांस्तु गोऽजकित्रिभ्यो दचयादस्नौ जकेऽपि वा " बृह- 
स्पतिः-अन्यदेर॒गता प्री रोगिणी गर्भिणी तथा । तदा तं जीणवृषभद्मगो वा 
भोक्कमर्हेति । 

अथ पिण्डोपधघाते हेमाद्रौ प्रायथित्तकाण्डे देवरः-सृगाठखरैः पिण्डः 
स्पृष्टो भिन्नः प्रमादतः; । कर्ुरायुष्यनाशः स्यास्रेतस्तं नोपसपति ॥' जात्रकण्यैः पूर्व 
शोकान्ते-( दोषपरिहारार्थं प्राजापयं प्रकल्पयेत् । युनः साता तदा कती पिण्डं छुयौच- 
थाविधि ॥' काकस्पयँ तु न दोषः, फिष्डोपघातं भ्रक्रम्य-“धनख च विनाशः खात् काक- 
स्थशोदिकं विना ।' इति तत्रैव शछोकगतौतमोक्तेः । स्यृतिदपंणे अचिः-“माजीर- 
मूषकस्य पिण्डे च विदलीकृते । पुनः पिण्डाः ्रदातव्यास्तेन पकेन तरक्षणात् ॥' बौधा- 
यनः-“षचाण्डालदिमिः स्पृष्टः पिण्डो य॒दयुपहन्यते । प्राजापयं चरिताथ युनः पण्ड 
समाचरत् ॥ बो पदेबोऽप्येवमाद-अथ दिनान्तरे तु प्राजापलयमाघ्रम् । शेषप्रतिपत्तितेन 
पिण्डाव्रत्तो मानाभावादिति मैथिलाः । तन्न । सपिण्डीकरणादो रेषनार संयोजनादिरो- 
पापत्तेः । तेन वचनादरमन इवत्रापि तन्मात्रपिण्डदानाव्रत्तिः । अत एव भन च नक्तं श्राद्धं 
इर्वीतारब्पे वा भोजनसमापनात् ।' इव्यापस्तम्बसूच्म् । रपरो मोजनम्र पूर्व॑ः 
कायम् । श्राद्धसमापिस्तु परदिने एव । समापिपर्यन्तं कतुरपतासथेति हरदत्तेन व्याख्या- 
तम् । तस्मात् पाकान्तरेण पिण्डद्रानमातरं कार्यम् । 

अथ पिण्डनिषिद्धकाखः । स च प्रायेण महाटयादिनिर्णये पूर्वसुक्तः । हेमाद्रो 
बरहत्परादारः-श्युगादिषु मघायां च विषुवययने तथा । भरणीषु च कुर्वीति फिण्डिनिवैपणं 
नदि ॥° स्छतिरल्नावल्याम्-“पुतरे जाते व्यतीपाते अहणे चन्द्रसूयैयोः । शद्ध ङुर्यात् 
प्रयलेन पिण्डनिर्वेपणास्ते ।' तत्रैव काव्याथनः-शृद्धेरनन्तरं चैव यावन्मासः समाप्यते । 
तावत् पिण्डानैव दबान्न ङुर्यात्तिठतर्पणस् ॥ बौधायनः-“सेस्कारेषु तथान्येषु मातत 
मासार्धमेव च । तथा-भानौ भोमे अयोदस्यां नन्दाभूगुमधादु च । पण्डिदानं भरदा खानं 
न् क्या्तिठतर्षणम् ॥° चिस्थरीसेतौ काष्णोजिनिः-“विवाह्रतचूडासु वर्षमर्ष 
तदर्धकम् ।' उत्तरां प्राग्वत् । धवद्धिमत्रे तथान्यत्र पिण्डदाननिराक्रिया । कृता गगीदि- 
मिरयुख्ये्मासमेकं तु कर्मणाम् ॥" हेमाद्रौ ल्योतिःपरारारः-“विवादे विहिते मासां 
स्यजेयुद्रीदरेव दि । सपिण्डाः पिण्डनिवीपं मोज्ञीबन्धे षडेव हि ॥' तञ्च व-“महाल्ये गया- 
श्रद्धे मातापित्रोः क्षयेऽहनि ।! यख कथापि मर्यस् सपिण्डीकरणे तथा ॥ कृतो- 
द्राहोऽपि कुर्वीति पिण्डिनिवीपणं सदा ॥' इति । मातापित्ोरिति क्षयाहविरोषणे हविरभंय- 
त्ववदविवक्षितम् । तेन अातृपितृव्यादिवार्षिकेपि पिण्डदानं कायैमिति केचित् । सण्ण्ड- 
करणं नवश्राद्धषोडयाश्ाद्धोपरक्षणार्थमिति निर्णयाग्धते उक्तम् । 

` (-न्चाऽऽमोजनखमापनात्ः इति पाठः । २--्यस्योभयं इविरािमाच्छदनद्रं पञ्चशरावमोदनं 
निर्वपेत् द्यत्र हनिविंदोषणेभयत्वानिवक्चया पएकैकह नि नीरोऽपि तस्सिद्धिवदिति भावः 4 
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क्षयाहे विदोषः संग्रहे-'मातापितरोराग्दिके तु विवाहादिषु सवदा । तिः पिण्डाः 

प्रदातव्या अन्यश्राद्धे विवर्जयेत् ॥ अत्र मूरं चिन्यम् । रामकौतुके-'नन्दाश्वकामर्- 
व्यारभृग्बभिपितृकाठमे । गण्डे वैधृतिपाते च पिण्डास्याज्याः सुतेष्युभिः ॥" विश्वरूप- 
निबन्धे-'तिथिवारमयुक्तो यो दोषो वै समुदाहृतः । स श्राद्धे तन्निमित्ते खान्रानयशरद्ध 
कदाचन । न्यत्क्तं प्राक् । उच्छषद्रासनमाह हेमाद्रौ वसिष्टः-श्राद्धे नोदरास- 
नीयानि उच्छष्ठन्याऽऽदिनक्षयात् । श्योतन्ते वै सुधाधारास्ताः पिबन्यकरतोदकाः ॥॥' 
व्यासः-“उच्छि्टं न प्रृन्यात्त यावन्नासमितो रविः ॥ इदं गृहान्तरसत््े । एकग्दे तु 
मलः-“उच्छेषणं तु तत्तषियाद्विमरा विसर्जिताः । ततो गृहबलिं ङुयौदिति धर्मो व्यव- 
सितः ॥ वलि वैश्वदेवादि निलकर्मेति मेधातिथिः । ब्रह्माण्डे-शद्राय चालुपेताय 
श्राद्धोच्छिष्टं न दापयेत् । तथा-्ामं दद्याच सर्व तु शिष्याय च सुताय च । मोक्त- 
सिति शेषः । जातुकण्येः-'दविजसुक्तावरिष्टं तु शुचिमूमौ निखानयेत् ।' 

अथ वैन्वदेवादि । अत्र मामकः छोकः-श्रद्धेऽनभिककतृकेऽधिकरणायश्वा- 
जुदोतिर्रिस्तवन्ते ख्ादथवा भवेद्िकिरतः पश्ात् पृथक्ते पचेः । श्राद्धान्ते त्वथवा 
महाठयविधावृ्य जेः स्यारक्षये लन्तेऽमाञ्ु च मध्यतः शुभविधावादौ तथा साभिके ॥° 
अस्यार्थः-सामेः पथक्पाकेन सरवत्रादौ वैश्वदेवः, क्षान्तं कर्म॒निर्वेटय वैश्वदेवं च 
साभिकः । पिण्डयज्ञं ततः ऊुयीत्ततोऽन्वाहायैकं बुधः ॥ श्रित्रिथ॑निर्वपेत्पाकं वेशवदेवाथैमेव 
च । वेशवदेवं न पितर्थं न दा वैश्वदेविकम् ॥' इति ल्मैगाश्षिस्खतेः । अत्र साभिक 
आदहिताभिरिति हेमाद्धिः । श्रद्धात् प्रागेव ऊुर्वीति वैश्वदेवं तु सभिकः । एकादशाहिकं 
मुक्ला ततर यन्ते विधीयते ॥' इति हेमाद्रौ शालङ्ायनोक्तेथ । तत्रैव परिरि्टे- 
भतप्रासे पर्वैणश्राद्ध एकोद्षटि तथेव च । अग्रतो वैश्वदेवः स्यायश्चदेकादशेऽहनि ॥ स्माती- 
भरिमतां तद्रहितानां चभ्नोकरणोत्तरं विकिरोत्तरं वा होममात्रे परथक्पकेन । भूतयज्ञादि तु 
राद्धान्त एव । अत्र मूर हेमाद्विचन्िकाव्छे स्पष्टम् । स्वेषां भाद्धान्ते बा॒तत्पाकेन 
वैश्वदेवनिदयश्राद्धादीति तृतीयः । श्राद्धं निर्वै विधिकदेवादिकं ततः । कुयोद्धिक्षां ततो 
दचाद्धन्तकारादिकं तथा ॥" इति पेठीनसिस्तेः । ततः=्राद्धशेषात् । श्राद्धादि 
शराद्ध्ेषेण वैश्वदेवं समाचेत् । इति चतुर्विंदातिमताच । एवं वैश्रदेवकाटवरयसख 
आरके सांख्यायनपरिरिष्टमुदाह्येव व्यवखोक्ता । “आदौ वब्रद्धौ क्षये चान्ते 
द मध्ये महारये । एकोद्ि निवृत्ते तु वैश्वदेवो विधीयते ॥° इति बहुस्मृतयुक्तत्वात्स- 
वेषं श्रादधान्ते एेति मेधातिधिस्खरतिरन्नावल्यादयो बहवः 

बोपदेस्तु वृत्तिकारेण विसजीनान्तं श्रादधमुक्तवा “उच्छेषणं तुः इति पूोक्तमलु- 
9--भव् कामपदं तदिच्छायां दोषा्पताद्योतकम् । रिष्यसुताभ्यामयुपेताभ्यामेवेति बोध्यम् । 

२--इदु वचनमेकदिनश्सक्तानामन्वाधानादीनां कऋमयोवकं न कस्याप्यन्यपदार्थस्य । सेन कदाचित्पिण्ड- 
पिकृषश्चस सद्यस्कालीनदशंापक्ने अन्वातनस्य चोत्तरदिनकरैन्यत्वेऽपि दोषाभाव एवेति टीका्चयः । 



नित्यश्रद्धम् 1 तृतीयपरिच्छेदस्योत्तरारधम् । २२७ 

वाक्योदाहरणादरह्वचानां शद्धान्ते एव, मध्यपक्षस्न्यसाखापर इयाह । देमाद्विस्त वृद्धा 
वपयनते एत वेश्वदेवमाह । कातीयानां तु श्रोतसमाताभिमतामादावेकेनेव पाकेनेति ककं; । 
अन्येषामन्ते, तैत्तिरीयाणां तु साभ्निकानां स्ै्ादौ वैशदेवः । पयज्ञा्च अन्ते वेति सुद- 
रान माष्ये उक्तम्! अख पक्षद्रयस पूर्ववद्रयवया । हेमाद्रौ माकण्डेयः-^ततो 
नियक्रियां ङयोद्धोजयेन्र ततोऽतिथीन् ! ततस्तदज्नं मुञ्जीत सह भृयादिभिरमरः ।" ततः= 
शआराद्धशेषात् । विलक्रियां-नियश्राद्धम् । तत्र-“एथक्पाकेन नैकम्" इति तेनैवोक्तेः पा- 
केक्ये विकल्पः ॥ 

अथ नियश्राद्धम् । देमाद्रौ व्यासः-'एकमप्याशयेदिपरं षण्णामप्यन्वह गृही । 
अपीयनुकल्पः । प्रचेताः-नामव्रणे न होमं च नाह्वानं न विसजेनम् । न पिण्डदानं 
विकिरं न द््यादत्र दक्षिणाम् ॥ अत्र-निर्दिस्य भोजयित्वा तु किचिद्वा विसजैयेत् ।' 
इति तेनैवोक्तर्क्षिणाविकल्पः । यनतु-"निलयश्रादधं दैवहीनं नियमादिविवर्जितम् । दक्षिणा- 
रहितं चैव दातृभोक्तृनतोज्छितम् ॥' इति का्चीखण्डे । तद्विप्रामावपरमिति परथ्वी- 
चन्द्रः । मविष्ये-“भआवाहनं खधाकारं पिण्डाग्नोकरणादिकम् । जहयचयौदिनियमा विश 
देवा न चैव हि ॥ दाद्रूणामथ मोक्टृणां नियमो न च विद्यते ॥' एतद्िवाऽसंमवे रात्रावपि 
कार्यम्, “दिबोदितानि कर्माणि प्रमादादकृतानि वै । यामिन्याः प्रहर यावत्तावत् कमणि 
कारयेत् ॥* इति ब्रहन्नारदीयोक्तेः । रात्रो प्रहरपर्यन्तं दिवाकृलानि कारयेत् । जह्वयञं 
च सोरं च वर्जयित्वा विशेषतः | इति परथ्वीचन्द्रधतसंग्रदोक्तेश । न च दार्दिका- 
न्दिकायपि रात्रो खादिति वाच्यम्, इष्टापत्तेः । तैस तिथिसंबन्धित्वात् । “संध्यारात्रौ न 
कतेव्यं श्राद्धं खलु विचक्षणैः । इति वैष्णवाद्ये रात्रो निषेधात् । अत एवाल्पद्मदश्यां- 
(उषःकाटे दयं कुर्यत् प्रातर्माध्याहिकं तदा ।' इत्यायेवाक्येखयोदशीश्राद्धं नापकृष्यते भिन्न- 
विषयत्वादि्युक्तं मदनरल्ञे । निलयं त्वपकृष्यते, अन्वहमिव्युक्तेसिथिसवौर्धिकाभावात् । 
यथां च खुददोन भाष्ये-“परपक्षे पिन्याणीति नियमेऽपि निलश्राद्धलरे संवत्सरमितयलयन्त- 
संयोगे दवितीयाबलच्छुङ्कपक्षेऽपिः इत्युक्तम् । तथा रात्रावपि । तथा च माधवेन प्रतिपत्क- 
रणे स्पष्टसुक्तम् । षयं चाग्रे वक्ष्यामः । असख दिनेऽकरणे लोप एव । शत्र श्राद्धं न कुर्वतः 
इति निषेधादिति शथ्वीचन्द्रोदयः । पात्राभावे कोमै-“उद्धूय वा यथाशक्ति किंचिदजनं 
प्रकस्पयेत् ।' तसतिपत्तिमाह विष्णुः-शभिक्चुकामवेऽन्नं गोभ्यो ददयादभौ वा प्रक्षिपेत्" 
इति । देमाद्रौ नागरंखण्ड-"नियश्राद्धे न कुर्वीत प्रसङ्गात सिद्धति । भ्राद्धान्तरे 
कृतेऽन्यव निलत्वात्तन्न दापयेत् 1\' षड्देवते एथङ् नेथः । 

मात्स्ये-^ततस्तु वैश्वदेवान्ते सभृदसुतबान्धवः । सुञ्ीतातिथिसंयुक्तः सैवं पितृनिषेषि- 
१--दीकाकारस्तु "अन्येषां मते" इति पाठमाद्ख, अन्येषां=कातीयानाम् इलयाह, तत्त॒ सुधीभिर्विम- 

दोनीयम् 1" २---“तस्यः इत्यारभ्य (तथा रात्रावपि" इल्यन्तो अन्धः भ्राचीनेपु्तके नोपरभ्य॑ते । ३----सर्वः- 
हणं नियमार्थं न परिसंख्यार्थं, दोषप्रसङ्गाव् । सेन श्राद्धे पितृभ्यो यदन्नं न दत्तं तश्न ओुक्गीतेति न, 
किंतु पितृभ्यो दत्तं सर्वमपि छज्जीतेवेति नियम्यते । 



३२८ निणैयसिन्धो [ श्राद्धानुकदपः 

तम्!" सर्मपर्वनिषिदधं मांसमापा्पीलयर्थः । एवं कृष्णेकादश्यादो गृहिणोऽपि भोजनम्, 
अस्य वेधतेन निषेधाप्रवरततः । एवं ् रहणवेषेऽपि । यत्वनाहितामेरमाषममांसं बतयेदिस्ुक्त, 
तद्धेयमेव; श्रौतलेन तख बठवक्वात् 1 देवलः-श्राद्धं करत्वा तु यो मर्यो न सुङ्केऽथ 

कदाचन । देवा हव्यं न गृहन्ति कव्यानि पितरस्तथा । शिवराव्येकादस्यादौ त्ववधाणमे- 
वेद्यकत प्रार् । यत्र तूपवासो नावश्यकस्तत्रैकभक्तमयाचिते वा कामिति देमाद्विः। जातू- 

कण््यः-“अहृ्येव त॒ भोक्तव्यं कृते श्राद्ध द्िजन्मभिः । अन्यथा ह्यसुरं श्राद्धं परपके च 
सेविते ॥ 

्राद्धरोषमोजनख कचिश्िपेधमाद-देमाद्रौ भायधित्तकाण्डे माकंण्डेयः- पित्रा 
दीनामथाञ्नयेषां आद्धरेषारमोजनस्। बतिनं विधवानां च यतीनां च विगर्हितम् ॥' अन्ये= 

मिच्मोत्राः ! बतिनो-बह्यचारिणः । श्राद्धावरिष्टमेोक्तारसते वै निरयगामिनः । सगोत्राणां 
सङ्ल्यानां ज्ञातीनां च न दोषकृत् ।' इति त्तरवोक्तेः । तत्रैव जावालिः-िप्रस्लन्यगृह 
श्राद्धरिषठन्नं मोजनं चरेत् । प्राजापयं विशुद्धिः सज्ज्ञातिगोत्रे न दोषकृत् ।।' यतीनां वपनं 

ठकं प्रणवजपश्चेति तत्रैवोक्तम् । अस्यापवादमाह स एव-शञयरसख गुरोवोपि मातुखुख महा- 

तनः । ्येष्ठमातुश्च पत्रख ब्रह्निष्ठख योगिनः ॥ एतेषां ्राद्धशिषटतनं सुक्त्वा दोषो न 

क्ते । इति केचिस्रशंसन्ति मुनयस्तदसांभ्रतम् । विरोषान्तरं ततैव ज्ञेयम् । हेमाद्रौ 
जावालिः-^ताम्बूरं दन्तकाष्ठं च सेदस्लानमभोजनस् । रलयोषधपरान्नानि श्राद्धकतौ विव- 
ययेत् ॥' परथ्वीचन्द्रोदये आचायेः-'न शूद्र मोजयेत्तस्मिन् गहे यतेन तदिन । 
श्राद्धशेषं न शुद्रेभ्यः प्रद्यादखिरेष्वपि ॥' 

इति कमखाकरभद्कते निणयसिन्धो पार्वणश्राद्धम् ॥ 

अथालुकल्पः । तत्र विप्राटाभे-भोजयेदथवाप्येकं बराह्मणं पञ्किपावनम् । दैवे कृता 
तु नेवेचं पश्यात्तय तु निर्वेत् । इति शङ्कोक्तेरेको विप्रः पूर्वुक्तः । विप्रामावे दभ 
बटुः, “निषाय वा दर्भबद्रनासनेषु समाहितः । ग्रेषातुपरषसंयुक्तं विधानं प्रतिपादयेत् ॥' इति 
देवरोक्तेः । अशक्तावामश्राद्धम् । 'आपद्यनम्नो तीरथं॑च प्रवासे पुत्रजन्मनि । आम 
श्राद्ध प्रकुर्वीत भायौरजसि संक्रमे ॥' इति कालयायनोक्तेः । प्रथ्वीचन्द्रोदये जम- 
दभिः-यावत्यान्राभिसंयुक्त उत्सन्नाभिरथापि वा । आमश्राद्धं तदा ु्याद्धस्तेऽमरौकरणं 
भवेत् ॥ कौम-अनमिरधनो वापि तथेव व्यसनानवितः । आमश्राद्धं द्विजः कुयीदरुषस्तु 
सदेव दि ॥" आदिता प्रवासस्थे तसत्री गृहे दं ऋलिगादिना कारयेत्, “अमावा- 
स्यादि नियतं प्रोषिते धर्मचारिणी । पौ तु कारयेत्निलयमन्येनाप्यविगादिना ।॥ इति 

3 
१--तथा च शातातपः--“श्रा्धं कृष्वा परणृषे यो ङ्क मदबिद्धरः । पतन्ति पितरस्तस्म दुषषपिण्डो- 

दकश्छियाः ॥ ̀ इति । 
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पाणिः । खुमन्तः-पाकामावेऽधिकारः सयाद्धिप्रादीनां नराधिप । अपलीनां महाबाहो 
विदेशगमनादिभिः । सदा चैव तु सष्राणामामश्राद्धं विदुर्बुवाः ॥' परचताः-खी श्रः 
सखपचश्चैव जातकमणि चाप्यथ । आमश्राद्धं सदा छुयौदिधिना पर्णेन तु ॥ खयं 
पचतीति खपचः । विष्णुदानसौ-' आत्मनो देराकालभ्यां विष्ये ससुपथिते । आप- 
यनसौ तीर्थे च प्रवासे पल्यसंभवे ॥ चन्द्रसूर्यग्रहे चैव दचादामं विशेषतः 1 न पक्त मोज- 
येद्विद्मन् सच्छ्रोऽपि कदाचन ॥ भोजयन् प्रयवायी खान्न च तस्य फठं ठमेत् ॥' अत्र 
प्वासतीर्थग्रहणादावामहेमश्राद्धमेव, पाकशरादधं तु न मवयेवेति हेमाद्विरल्ञावल्यादयः॥ 
अपरावविज्ञानेश्वरादयस्तु-पाकामवे द्विजातीनामामश्राद्धं विधीयते । इति खम- 
न्तूक्तेः साभिकैर्निरभिकैश्च प्रवासादो सर्वत्र पाकामावे आमादि कार्यम्, पाकसंमवे त्वत्ने- 
नैवेयाहुः । अत एव पाकश्राद्ध॒क्त्वा-"एतचातुपनीतोऽपि इ्यौत्सर्वैषु कमसु । भायौविर- 
हितोऽप्येतत् प्रवाससोऽपि निलयः ॥' इति मात्स्ये निरभेरपि पकेनोक्तमिति चलपा- 
णिकल्पतरू । पएतच्छब्दः श्राद्धमा्रपर इलन्ये । "एकोष््टं तु कर्तव्यं पकेनैव सदा 
खयम् ! इति लघुदहारीतीयमपि साख । निरभेमहेकोष््टमप्यामेन । ग्रस तु दजाद- 
पिण्डायमेनेति दखायुधः ! उस्सन्नाभ्रीनां त्वामश्राद्धमेव, पूर्वोक्तजमदभिवाक्यात् । 
मरीचिः-श्राद्धिभ्रे हिजातीनामामश्राद्धं प्रकीतितम् । अमावाख्यादिनियतं माससंवस्सरा- 
स्ते ॥' स्श्रतिदपेणे-"मृतादं च सपिण्डं च गयाश्राद्धं महालयम् । आपन्नोऽपि न र्वि 
श्राद्धमामेन कर्िचित् ॥ 

हेमाद्रौ व्यासः- “ममं ददतु कोन्तेय दचादाम् चतुर्णम् ॥ दविगुणं विगुणं वापि 
नतवेकगुणमर्पयेत् ॥ सिद्धातरे तु विधिर्यः स्यादामश्रादधेऽप्यसो विधिः 1 आवाहनादि स्वं 
स्याणिण्डदानं च भारत ॥ दद्याच दविजातिभ्यः श्रते वाऽशृतमेव वा । तेनाभरोकरणं कुयात् 
पिण्डांसेनैव निपैपेत् ° पक्षान्तरमाह स एव-भामं ददद्धि केोन्तेय तदामं द्विगुणं चरेत् । 
विगुणं चतु्णं वापि न तेकगुणम्येत् ॥' स्खव्यर्थसारे सममप्युक्तम् । षट्च्रिरा- 
न्मते-“आमश्राद्धं यदा कुर्यात् पिण्डदानं कथं मवेत् । गृहपाकार्सय॒द्धय सक्तुभिः पाय- 
सेन वा ॥ पिण्डान् दयायथाखमं तिः सह विमत्सरः ॥" परथ्वीचन्द्रोदये व्यासः- 
'भामश्राद्धं यदा इ्याद्धिधिन्ञः श्राद्धदः सदा । दस्तेऽमोकरणं इु्यद्राह्मणस्य विधानतः ॥' 
एतत्साभेः । निरः सदा तत्सत्वात् । यतु-आमेन पिण्डं दद्याद्वि पाकेन भोजयत् । 
पकेन कुरुते पिण्डमामान्ने यः प्रयच्छति ॥ ताबुभौ मनुजो प्रोक्तो नरका न संशयः ॥' 
इति, तदशीदिपरम् । देशाचाराद्यवस्थेति युक्तम् । मरीचिः-आवादने खधाकारे मच्रा 
उद्या विसर्जने । अन्यकरमण्यनद्याः स्युरामश्ाद्धविधिः स्परतः ॥ आवाहने हविषे सत्तवे' 
इत्यत्र “खीकतेवे' इत्यूहः । खधाकारे नमो वः पितर इषेः इत्र षे पदसाने आमद्रव्यायः 

१--एतदम्रे-““निष्णुपुराणे वाराहे च-भसमर्थोऽन्नदानसख धान्यमाशं स्वशक्तितः । प्रदद्यात्तु द्विजा- 
तिस्यः सखल्पाल्पामपि दक्षिणाम् ॥* अन्न द्मक्तित इल्यस्ष्मराभः । अर्रयत इयाम् 1 इति -रूभ्य- 
तंऽशोऽभिकः कचित् । 

न् ति पि° 
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इत्यूट्ः । विसने "वाजे वाजे" इत्र तृप्ताः इति खाने तप्येत, (तृष्यतः इति वोहः । 
यद्यपि तस्माद्चं नोदैत्ः इति छच्यूही निषिद्धः तथापि वचनाद्धवति ¦ तृकिप्रश्रोऽवगादश्य 
लपप्रशरो यथायुखम् । आमश्राद्धे भवेतरेतदपो्चानं च पत्वम् ॥' अयं चानुवादः खले 
वाल्यां छेदनादीनामिवाथमावाष्ोपविद्धेः । 

धर्मपरदीपे तु-आमं चतुरयुंणं दथादथवा द्विगुणं तथा । हेम चष्ठगुणं तद्वदामे दैमे- 
ऽप्यसौ विधिः ॥ आमे हैमे तथा निये नान्दीश्रादधे तथेव च । व्यतीपाताद्कि श्राद्धे निय- 
मान् पृथिजयेत् ॥ गृहपाकात्सुदधल सक्तुभिः पायसेन वा । पिण्डदानं प्रकुर्वीत आमे मे 
करते सति ॥ आमश्राद्धे च वृद्धो च प्रतश्राद्धे तथेव च । विकिरं नैव कुर्वीति सुनिः काला- 
यनोऽतरवीत् ॥ आमश्राद्धमनङ्खष्ठममोकरणव्जितम् । तृ्षिपश्चविहीने तु कर्तव्यं मानेशव- 
वम् ॥ आवाहूनाभरौकरणं विकिरं पा्पूरणम् । तृपिपरशषं न कुर्वीति आमे हैमे कदाचन ॥' 
इत्युक्तम् । एतच-“आवाहनं भवेत्ा्ैम््यदानं तथेव च ।' इति हेमाद्रौ मविष्यादि- 
विरोधाचिन्यम्, राखान्तरविषथे वास्तु । विकियोऽप्यामेनेति हेमाद्धिः । श्रय तु 
तत्रवोक्तम्-असनौकरणमन्र च नमस्क र विधीयते ।' अमरये कव्यवाहनाय नमः, सोमाय 
पितृमते नमः, इलययं मच्रः । मारस्थे-*मन्रवव्यं हि शूद्रस्य सर्वमेव विधीयते । एवं श्रोऽपि 
सामान्यं बृद्धिाद्धं च सवेदा ॥ नमस्कारेण मत्रेण कु्यादामान्नवटुधः ॥' तच पूरव 
कायम्, आमश्राद्धं तु पू्ीह्े एकोद््टं च मध्यतः । प्रर्वणं चापरां तु प्रात्ृद्धिनिमि- 
तकम् ॥' इति हारीतोक्तेः । एतद्विजविषयम् । शद्रकरैकं त्वपरा एव, 'मध्याह्ात्पसो 
यस्तु कुतपः सञुदाष्तः । आमश्राद्धं तु ततैव पिदृणां दत्तमक्षयम् ॥ इति खुमन्तूक्ते- 
रिलयपरार्ये हेमाद्रौ चोक्तम् ॥ 

तदभावे हेमश्राद्धमाह देमाप्रौ मरीविः-'जामान्नसाप्यमवि तु श्राद्धं वीत 
इद्धिमान् । धान्या्तु्णेनेव हिरण्येन सुरोचिषा ॥" धर्मः-आमं तु द्विगुणं प्रोक्तं हेम 
तदचतुयुणम् । स्ष्वयर्थसारे-शिरण्यमष्गुणं चतुर्ण समं वा दयात् ॥ हेमाद्रौ 
भविष्ये-'अन्नामावे द्विजामावे वासे पुत्रजन्मनि । हेमश्राद्धं सम्रहे च तथा सीर 
योरपि ॥' षटचिरान्मते तुरयपादे- वर्जयित्वा क्षयेऽहनि' इति पाटः । यस भार्या 
एजखला' इति च्यासपाठ; । पत्रोसत्तो तु देमनियममाह संवर्तः-'ुत्रजन्मनि दुर्बति 
आरद देव बुद्धिमान् । न पक्वेन न चामेन कल्याणान्यमिकामयन् ।। भविष्ये -'ृह- 
पाकात्सयुद्धृय स्मः पायसेन वा । पिण्डदानं परुर्वति हेमशराद्धे कृते सति । श्रस्त पाकेन न गिणडा्रिर्पेत्तथा । सकत मूं फाठं तस्य पायसं वा भवेतसपृतम् ॥' देमश्ादधे 
पिण्डदानं नेति दिवोदासः । स्ख्रलयर्थसारे तु विकल्प उक्तसदारायं न विद्मः । 

श साचस्कै खेवा यूपो भवत्रीति यूपकाथे खखेवाटी षिता । तस्यां छेदनादिकरणं भिषिद्धं स्व रूपहान्यापत्तेः । 
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षट्धिरान्मते-"नामच्रणाभोकरणे विकिरो नैव दीयते । तृश्षिपरश्रोऽपि नैवात्र कर्तव्यः 
केनचिद्धवेत् ॥ अत्र॒ मरीचिना आमाभावे देमविधानेन ानापत्या धरमप्राप्तिः पू्ैवन्म- 
रोहः पूर्वाह्णकाठता च ज्ञेयेति दिक् । पूर्वोक्तधर्थप्रदीपो क्ते । 

व्यासः-दिरण्यमामं श्राद्धीयं रब्धं यसकषत्रियादितः । यथेष्ठं विनियोज्यं स्याद्ुञ्ी- 
यद्राहमणात्खय॒म् ॥' विगप्ररन्धं सुञ्जीयात् । क्षव्रियादिरब्धे तु यथेष्टविनियोगः । तेनापि 
श्राद्धवैश्वदेवादि न कार्यम् । देवोदेशेन क्तख देवतान्तराय लागायोगादिति देवया- 
किकः । रद्ररब्धे तूक्तं तत्रैव षट्चिखान्मते-“आमं र्रख यक्िचिच्छरद्धिकं प्रति- 
गृह्यते । तत्सव भोजनायाठं नियनैमित्तिके न च ॥ इति । ददितच्वेऽद्धिराः- 
शाद्रवेरमनि क्प्रिणक्षीरं वा यदि वा दपि । विवरृत्तेन न मोक्तव्यं सुद्रा्नं तदपि स्मर 
तम् ॥ शुद्रादिप्रगरहेष्वन्र प्रविष्टं तु सदा शुचि ॥ परारारः-^तावद्धवति शष्धान्नं यावन्न 
स्पृशति द्विजः । हिजातिकरसंस्प्टं सवं तन्न विरच्यते ॥' विष्णुपुराणे-पंपरोक्षयिखा 
गृह्णीयाच्छद्ाननं गृहमागतम् + अङ्धिराः-'पात्रान्तरगतं आयं दुग्धं संगृहमागतस् ॥ 

सपिण्डश्राद्भारक्तावाह् हेमाद्रौ संवर्तः-' समग्रं यस्तु शक्तोति कतं नैवेह पार्वणम् । 
सांकस्पिक- अपि संकत्पविधिना काटे तख विधीयते ॥ पत्रे मोञ्यख चान्न लागः 
दम् । संकस्प उच्यते ॥" व्यासः-साकस्यं तु यदा कुर्यान्न छया साघ्पूरणम् । 

नावाहनाभ्नौकरणे पिण्डशिव न .दापयेत् ॥ पात्रमर्ष्यखय । समघ्रकावाहनसख निषेधः । 
तूष्णीं तु मवलेवेति देमाद्धिः । स्यर्थसारे-'विकिरं तु न दातव्यम् इति तृतीय- 
पादे पारः । स्त्यन्तरे-शटजेदावाहनं चार््यमनोकरणमेव च । पिण्ड विकिराक्ष्ये 
श्राद्धे सांकल्पसंक्ञके ॥' हेमाद्रौ च्ृद्धदातात पस्तु-'पिण्डनिवीपरहितं यत्तु श्राद्ध 
विधीयते । खधावाचनटोपोऽ्र विकिरस्तु न टुप्यते ॥* इलाह । एथ्वीचन्द्रोदये 
वसिष्टः-'आवाहनं खधारब्दं पिण्डा्नकरणं तथा । विकिरं प्ण्डदानं च साकल्ये षङ्गि- 
वर्जयेत् ।।' विकिर विकल्पः । स्श्रव्यन्तरे-भङ्गानि पितृयज्ञसख यदा कतुं न शक्तुयात् । 
स तदा वाचयेद्वि्ान् संकल्पास्सिद्धिरस्त्विति ॥ छागदेयः-पिण्डो यत्र निवर्तेत मघा- 
दिषु कथंचन । साकल्यं तु तदा कार्य नियमाद्रहमवादिभिः ॥ काष्णोजिनिः-भौ- 
ज्ीवन्धाद्रत्सराभ वत्सरं पाणिषीडनात् । पिण्डान् सपिण्डा नो दद्युः प्रेतपिण्डं विना 
तु ॥ अस्यापवादः पितोराब्दिकादौ पूर्वमुक्तः ।. यक्ताभेरपि सांकल्पसुक्तं षट्धिरा- 
४ अनिको यदा विप्र उत्सन्नाथिस्तथेव च । तथा वृद्धिषु सवौसु संकयश्राद्धमा- 

त् ॥ 

१---ददं च द्युद्रगदादागतमपि माद्यम्-“छुष्कान्न गोरसं खें श्ूढवेरमन आगतम् । पक्त तिभ्रगहे क्त 
भोज्य त मजुरबवीत् ॥› इति प्रामाण्यात् । २-- तूष्णीमावाहनमम्रामाणिक मिति व्याख्याकाराशयः, ततर 
“अमच्नरकावाहने तु देवतासन्निध्याभमवेन श्रद्धहानिप्रसङ्गाचः इयादिना अत्याभिश्चोपप्तिभिंश्चं सविस्तरं 
डयाख्यायां भ्रतिपादितमस्ति। ३ ्वाष्यंदाने च इति पाठः । 



३२२ निणैयसिन्धौ [ श्राद्धमोजने प्रायथित्तम् 

अरात्तौ प्रथ्वीचन्द्रोदये वृदच्नारदीये-दरव्यामावे दविजामवे अन्नमात्रं तु पाच- 

येत् । पैतृकेन तु सूक्तेन दों कुयाद्रिचक्षणः ॥' देवलः-पिण्डमत्र ्रदातव्यमभावे द्रव्य 

विप्रयो: । श्राद्धोयाहनि संप्रा भवेन्निररनोऽपि वा ॥ शृधवसिष्ठ ;-“किंचिदयादरक्तस्तु 

उदङुम्भादिकं द्विजे । तृणानि वा गवे ददात् पिण्डन्वाप्यय् निर्वपेत् ॥ तिर्दर्भैः पिद्न्वापि 

तपयेत्ञानपूर्वकम् । हेमाद्रौ भविष्ये-अभिना वा ददेत् कक्षं श्राद्धकाठे समागते । 

तस्मिन्योपवसेदह्वि चपा शराद्संदिताम् ॥' श्राद्धसंदिता=समत्र्ाद्धसंकलः । विष्णु - 

वराहपुराणयोः-“असमरथोऽचदान॒सख धान्यं मसं सखशक्तितः । प्रदास्यति तिलन्वापि 

खल्पां वापि च दक्षिणाम् ॥ सवीमावे वने गत्वा कक्षामप्रदौकः । पूर्यादिठोकषारना- 

मिदूत्ैः पठिष्यति ॥ न मेऽसि कित्ति न धनं न चात्र श्राद्धोपयोमि खपिदरन्नतोऽस्मि । 

तृप्यन्तु मक्या पितरौ मयेतो भुजो कृतौ वर्मनि मारतख ॥ इसेतत् पितृमिर्गतिं मावा- 

भावभयोजनम् । यः करोति कृतं तेन शाद्धं भवति मारत ॥' प्रभासखण्डे-'गतवारण्य- 

ममालप्यभू्ध्ववाहूर्विरौयदः । निरन्नो निधैनो देवाः पितरो माऽनूणं कृथाः ॥ न् मेऽसि 

वित्तं न धनं न मायी श्राद्धं कथं वः पितरः करोमि । वनं प्रविच्येह तु तन्मयोचैशुजो कृतो 

वत्मति मारतख ॥ शरादधर्णमेतद्धवतां प्रदत्तं मद्यं दयध्वं पितृदेवताः । आख्याय 

चोस्धिप्य सुजौ ततो वै दिवा च रात्रं समुपोष्य तष्ेत् ॥ मवेत्स वै तेन तेन तेषाखृणेन 
मुक्तः पितृदेवतानाम् ॥: 

इत्य कस्पः ॥ 

अथ आद्ध भोजने पायित्तम् । दं षट् प्राणायामाः । बद्धौ त्रयः । संस्कारेषु 
जातकमीदिचूडान्तेषु सांतपनम्, आधे चान्द्रं वा । अन्यसंस्कोरषूपवासः । सीमन्ते चान्द्र 

मिति विज्ञानेश्वरः । आपदि नवश्रद्धैकादशहेषु मोजनेषु कायः । द्वादशाहे उनमासे 
च पादोनः । दहविमासे त्रिपक्षे उनष््ठोनाब्दयोशर्थकृच्छूः । त्रिमासायाब्दिकान्तषु सपि- 
ण्डने च पादच्र्दर उपवासो वा । गुसदरव्यार्थमोजनेऽर्थम् । जपशीठे तदधेम् । अनापदि 

तूनमासान्तेषु चान्द्रं कायं वा । द्विमासादौ पादोनम् । त्रिमासादावर्धकायः । आब्दिके 
पादोनकायः । पुनराब्दिके एकाहः । क्षत्रियादिशराद्ेषु द्वित्रिचतुरौणानि ज्ञेयानि । चण्डा- 
ठसूर्पशादिदहतपतितङ्कीवादिनवश्राद्धे चान्द्रम् । आदयमापिकान्ते चान्द्रं पराकश्च । द्वादशा- 
हादौ पराकः 1 द्विमासादावतिङ्रच्छ्रः । तरिमासादौ कायः । आब्दिके पादः । अभ्यासे सरव 
द्वििणम् 1 आमहेमसंकलयश्राद्धेषु तत्तद्थीनि । यतित्रहयचारी चोक्तं प्रायधित्तं कृत्वा ओलु- 
पवासान् प्राणायामान्धृताशचनं चाधिकं कृत्वा व्रतरोषं समापयेत् । अनापदि दिगुणम् । 

दादौ दश्चगायत्रीमत्रिता आपः पिवेत् षटप्राणायामा वा । संस्कारेषु चोठे कृच्छ्रः । सीमन्ते 
चान्द्रम् । अन्येषूपवास इति दिक् । अत्र मोधवमिताक्षरादो कचिद्विरोधो विषयभेदायरि- 
हार्यः 1 एकादा चान्द्रं पुनःसंकार्थेति प्रायधित्तकाण्डे हेमाद्रिः 1 यत्तुानाः- 
'दरकृत्वः पिबेदापो गायत्या श्राद्धभुण्डिजः । इति, तदनुक्तम्रायधित्तशाद्धपरमिति 
विज्ञानेश्वर; ॥ 

१--“धान्यमामं स्वशक्तितः" इति पाटः । २-~ 'पूवादिरोकपारानाम्' इति पाठः । 



क्षयाश्राद्रनिणैयः ] तृतीयपरिच्छेदस्योत्तरारथम् । २३३ 

अथ क्षयादश्राद्वम् । तत्खरूपमाह हेमाद्रौ व्यासः-'मासपक्षतिथिशे यो 
यस्मिन् म्रियतेऽहनि । प्रयब्दं॑तु तथामूतं क्षया तस्य तं विदुः ॥' नारदीये-“पारणे 
मरणे तृणां तिथिस्ताकाटिकी स्मृता ।` अत्र चान्द्रं मानं जेयम् । “आब्दिके पितृकार्यं 
च चान्द्रो -मासः प्रशस्यते" इति गर्गाक्तेः । मलमासमृतसख तु सौरम्, 'मलमा- 
समृतानां तु सोरं मानं समाश्रयेत् ॥ इति देमाद्रायुक्तेः। एतन्ृतमासस्यवाधिवये जेयम् । 
ब्राह्मे प्रतिसंवत्सरं काय मातापित्रोर्भैतेऽहनि । पितृन्यस्याप्यपुत्रख प्ातु्जयष्ठसख 
चेव दि ॥' अपुत्रसयेति भत्राप्यन्वयः । ययेषठसेति कनिष्टखानावस्यकलार्थस् । मदनरत्ने 
भविष्ये-र्वेषामेव श्राद्धानां श्रष्ठं॑सवत्सरं मतम् ।॥ तथा-भोजको यस्तु 
वै श्रद्धं न करोति खगाधिप । मातापितृभ्यां सततं वर्षे वर्षे प्रतेऽहनि ॥ स 
याति नरकं घोरं तामिस्रं नाम नामतः ॥ तच नानास्मृतिष्वेकोषद्टं पार्वणं चोक्तम् । 
आचयमाह् यमः-“सपिण्डीकरणादृध्व प्रतिसंवत्सरं सुतैः । मातापितरो पृथक्ा्मेकोद््टि मतेऽ- 
हनि ॥' व्यासः-एकोष्ि तु कर्तव्यं पित्रोश्चैव मृतेऽहनि 1 एकोद्िं परियव्य पार्वणं 
रुते नरः ।॥ अक्रत तद्विजानीयाद्धवेच पितृघातकः ॥ अन्यमाह रदातातपः-(सपि- 
ण्डीकरणं कुला छुयौत् पार्वणवत्सदा । प्रतिसंवत्सरं श्राद्धं $गलठेनोदितो विषिः ॥ यः 
सपिण्डीकरतं प्रेतं प्रथकूपिण्डे नियोजयेत् । विधिघ्रस्तेन भवति पितृहा चोपजायते ॥ 
अत्रोरसक्षेत्रजयोः पाणं दत्तकादीनामेकोदिष्टमियेकः पक्षः । सेः पार्वणं निसेरेकोद्ि- 
मिलपरः । तद्षणं मिताक्षरादौ ज्ञेयम् । कल्पतरस्तु 'पाध्योरौरसक्षेत्रनयोः पार्ै- 
णम् । निरभिकयोस्तेकोद्टम्' इलाह । -अपरार्केऽप्येवम् । दत्तकादयो दस पुत्रास्त॒ 
साग्नयो निरमयश्चैकोदषटमेव कुचः, भ्रयब्दं पारमैणेनैव विधिना क्षे्रनीरसौ । कुर्याता- 
मितरे कुयुरकोद््टं सता दश॒ ॥' इति जात्ुकण्योक्ते; । यदा तु दत्तकख पिता दर्ये 
महाटये वा मृतसतत्र पर्वणेकोदिष्टयोर्विकस्पः । वस्तुतस्तु सर्वेषां पार्वणेकोदिष्टयोरवीहिय- 
ववद्विकल्पः । स च देशाचाराद्रयवथित इति स्वैनिबन्धसिद्धान्तः । अत एव परथ्वी- 
चन्द्रोदये च्रद्धपरादारः-मातापितोः प्रथक्षायमेकोष्टिं मृतेऽहनि !' इत्युक्त्वाह-देश- 
धर्म समाभिलय वंशधर्म॑तथापएे । सूरयः श्राद्धमिच्छन्त पूर्वणं च क्षयाहचपि ॥ इति, 
तच केवरुपिदरूणां, न सपलीकानामिति दैमाद्धिः । अत्र मातामहा न कायौः, 'करषूसम- 
न्वितं युक्त्वा तथां शराद्धषोडशम् । प्रयाब्िकं च रोषषु पिण्डाः स्युः षडिति यतिः ॥ 
इति का्यायनोक्तेः । कूसमनितं सपिण्डनम् । येरेकोदि् क्रियते तेषामपि कचित् पर्व- 
णमेव, अमावास्यां क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथवा पुनः । पर्वणं तस कर्तव्यं नैकोषिषठं कदा- 
चन ।॥' इति राङ्कनेक्तेः । 

एवं संन्यासिनोऽपरि । “एको यतेनौसि विदण्डग्रहणादिह । सपिण्डीकरणाभावात् 
पावेणे तस्य सवैदा ॥' इति प्रचेतसोक्तेः । वायवीये-संन्यासिनोऽप्याष्दिकादि पुत्रः 

१--‹स्पषटे' इति पाठः । २. “छागङेयोदितः' इति प्राठः । 



३२४ निर्णयसिन्धो [ श्रद्धे अपुत्राणां विरोषः 

छर्याचथाविषि । महास्ये तु यच्छ्राधं द्वादश्यां पर्णं हि तत् ॥ पृथ्वीचन्द्रोदये 

ब्रद्धपरादारः-“ंग्रामे संखितानां च प्रतपक्षे सिक्षये । तेषां पार्वणमेवोक्तं क्षयाहेऽपि 

च सत्तमैः ॥ चन्द्रक्षयानाशकसंयुगेषु यः प्रेतपक्षे मृतवान् सपिण्डः । स॒पिण्डितानामपि 

चाब्दिकानि भवन्ति तेषामिह पावैणानि ॥ तथा-श्रतु्जयेषठख ङ्घ येष्ठो भरातानु- 

जख च । दैवहीनं त॒ तद्कुयदिति षर्मविदरवीत् ॥' दैवहीनमेकोदिटम् । व्यष्ठो भाता 

अनादयगर्मजः । तथा च ततैव खातातपः -अनाचगमब्येष्ठोऽपि भता सद्िर्निगदते । 

श्रते सपिण्डनाततस् न परै पारवणमाचरेत् ॥ आचग्भै तु पा्थणमेकोद्ं वेदथः । मातुस्तु 

हेमाद्रौ कालयायनः-श्रयन्दं यो य॒था इयात् पुत्रः पव सद् द्विजः । तथेव मातुः 

कर्तव्य पर्णं चान्यदेव वा ॥' यनु तेनेबोक्तम्-^सपिण्डीकरणादृध्वं पितरोरे दि पावंणस् । 

पितृव्यभातृमादणामेको्ि सदेव तु ॥ इति तत्सापलमातृपरम् । यत॒ ब्रद्धपराररः- 

“अपुत्रस्य पितृव्यस्य तसपुत्रो भ्रातृजो भवेत् । स एवाख तु इर्वाति पिण्डदानादिकक्रियाम्॥ 

पाणं तेन कार्य खातपुत्रवद्धातृजेन तु । पितृखने तु तं कृत्वा रोषं पूवैवदुचचरेत् ॥' 

इति, तसितृवदेशाचाखद्यवखितमिति प्रथ्वीचन्द्रः । आद्धदीपकलिकायां चतु- 

विदातिमते त॒-'पितृव्यभातृमादृणां व्येष्ठानां पार्वणं भवेत् । एकोदिष्टं कनिष्ठानां 

देपलोः पर्णं मिथः ॥ अपुत्र पितृव्यस ्रतुश्वैवाग्रजन्मनः । मातामहस्य तसल्याः 

श्राद्धं पावैणवद्वेत् ॥' इत्युक्त, तसत्याः कर्तैखेऽपि प्वैणमेवः 'सवौमावे खयं पठ्यः 

खमरैणाममव्रकम् । सपिण्डीकरणं कुयुसततः पार्वेणमेव च ॥' इति खौगाक्षिस्ष्तेः । 

“तत्र पल्यपि कुर्वीत सापिण्ड्ये पर्णं तथा ॥ इति सुमन्तू क्तेति निर्णयाश्रते उक्तम् । 

अन्ये लेततपाक्षिकपार्वणपरमाहुः । अत एव (मतैः शराद्धं तु या नारी मोहायारवेणमाचरेत् । 
नतेन तृप्यते मती कृत्वा तु नरकं व्रजेत् । इति वचनं क्षयादे पाकषिकेकोदिष्परशे- 
तार्थं न पा्वणनििधाथमिव्यक्तं चिस्थलीसेतौ भट्चरणेः । “खभतेप्रसृति तरिभ्यः' इल- 
नैन विरोधाच्च । 

अपुत्राणां चाह हेमाद्रावापस्तस्बः-'अपुत्रा ये मृताः केचित् लियो वा पुरुषाश्च 

ये । तेषामपि च देयं खदिकोष्छिं न पार्वणम् ॥ मित्रबन्धुरपिण्डभ्यः ख्ीडुमाप्म्य 

एव च । दयद्व मासिकं श्राद्धं सांवतसरमतोऽन्यथा ॥ पारिजाते तु अन्यथा पर्व- 
णमिल्युक्त्वा सर्वत्र पर्वणमिदयुक्तम् । एकोदष्टवाक्यानि तु तीथमहार्यपराणीष्युक्तम् 

पृथ्वीचन्द्रोदये वब्द्धगाग्यः-मातुः सहोदरा या च पितुः सहभवा च या। 
तयोश्च नैव दुर्वा पार्वणं पिण्डनास्ते ॥' प्रचताः-^सपिण्डीकरणादरध्वमेकोदिष्टं विधीयते । 
अपुत्राणां च सरवेषामपल्ीनां तथेव च ।॥" अपतीनां -बह्यचायीदीनाम् । माकैण्डेय- 
पुराणे-श्रविसंवत्सरं कायैमेकोदिषटं नरः ख्या; । गृताहनि यथान्यायं नृणां यद्वदिहोदिः 

तमू ॥' वृणामिति चन्ताोक्िहतपण्ड्यादौनां रंप्डनाावेऽपरि सानत्सरमेको- 
१--'सपिण्डानामभावेऽपिः इति पाठः + 



क्षयाहदधैधे निर्णयः 1 तृतीयपरिच्छेदसयोत्तरार्थम् । ३३५ 

दिं कार्यमेवेति दालपाणिः । अन्रिवद्धवसिौ-सपिण्डीकरणादर्ष्व यत्र यत्र प्रदी- 
यते । भ्रात्रे भगिन्ये पुत्राय खामिने मातुखाय च ॥ पितृन्यगुरे श्राद्धमेकोद्टं न पार्व- 
णम् ॥ यत्तु जातुकण्येः-पितृव्यभरातृमादृणामयुत्राणां तथैव च । मातामहस्यासुतसख 
श्राद्धादि पित्रवद्धषेत् ॥' इति, तदावश्यकलाथं नतु पार्वणाथैमिति हेमाद्विः । युक्तं 
त्वेवम् । मातुः पितरमारभ्य त्रयो मातामहाः स्मरताः । तेषां तु पितृवच्छ्रद्धं कुयुईहितस्- 
नवः ॥' इति पुरुस्तयोक्तेमीतामहस्य पार्वणमेव । तत्साहचर्यात् पिव्यादौ तथा । "पितृव्य- 
भ्रातृमादृणामेकोदिष्टं न पावेणम् ।` इति क्षयादोक्तोपक्रमे युरस्योक्ते विकल्पः ! केचि- 
स्वापस्तम्बादिवाक्यानि-“व्युक्रमाच प्रमीतानां नैव काया सपिण्डता ।' इयस्य पित्व्यादि- 
प्रत्वादकृतसपिण्डनपित्ृव्यादिपराणीाहुः । माता~सपलमाता । एकोदिष्ट तु कनिष्ठपरमिति ! 
पएथ्वीचन्द्रोदयेऽप्येवम् । विरेषस्वधिकारिनिणैये प्रागुक्तः । केचित् पुत्रान्तराभावेऽपि 
पितामहवार्षिकमप्यावद्यकम्, पुत्राभावे च तदुत्रः पली माता तथा पिता । वित्ताभवेऽपि 
सच्छिष्यः कुर्यात्तसयौध्यैदेदिकम् ॥' इति माकेण्डेयपुराणादियाहुः । तन्न । षत्रेधेकादशा- 
हादि करतैव्यं श्राद्धषोडशम् ॥ इति कातीये विशेषोक्तेः ॥ 

अथ क्षयादहद्रैषे निर्णयः । त्तरैकोष्ठि मध्याहे कार्यम् । मध्याहश्च पञ्चधा विभक्ते 
दिनि तृतीयभाग इति माधवः । भअमश्राद्धं त॒ पूर्वाह्ने एकोषि्टं तु मध्यमे । पार्वणं 
चापराह्ने तु प्रात्वुद्धिनिमित्तकम् 4" इति दारीतोक्तौ प्रातःशब्दसाहवचर्यात्। तत्रापि ऊुत- 
पादिषु युहूतैद्वितये ज्ञेयम् । श्रारभ्य कुतपे श्राद्धं कु्यादारोहिणं बुधः । विधिज्ञो विधिमा- 
साय रौहिणं तु न ठ्येत् ।॥' इति गौतमोक्तेरेतत्परत्वात् । रौदिणो-नवमो सुहु; । 
मैथिलाः आद्धकौसखुदी चैवम् । अन्यथा-'उर्वं मुहूतौीत् ऊुतपायन्पुहूर्तचतुषटयम् । 
मुहूर्तैपज्वकं द्येतरखधामवनमिष्यते 1" इदयादिविरोधात् । दीपिकापि-एकोदिष्सुपक्रमेत 
कुतपेः इति । माधवीये व्यासोऽपि-कुतपप्रथमे भागे एकोदिषटसुपक्रमेत् । आवर्त॑नस- 
मीपे वा ततैव नियतात्मवान् ॥' पथ्वीचन्द्रौदयेऽप्येवम् । तेन ऊुतपादिरौहिमान्तो 
मुख्यः काठः । दिनद्ये तव्या्तो समव्याौ च पूवी । विषमव्याप्नावाधिक्येन निर्णयः । 
अव्याततो पूर्वैव, परविद्धाया निषेधात् । सां च पूवैदिने रोदिणरङ्कनापत्तेः पैरवेति गौडाः । 
युघक्रष्णवशात्सत्रदपीयेवी व्यवस्ेयन्ये । तन्न । प्रविद्धानिषेधग्राचल्यात् । अत्र मूं 
कारमाधबीये ज्ञेयम् । 

पार्वणे त्वपराह्ने कार्य पूर्वोक्तवचनात् । "मध्याहव्यापिनी या खात्सेकोष््टि तिथिर्भवेत् । 
अपराक्छव्यापिनी या पार्वणे सा तिथिर्भवेत् ।॥' इतिं प्रथ्वीचन्द्रोदये श्रद्ध गौतमोक्ते । 
पूर्वेद्युरेव परेयुरेव वाऽपराहव्यापरौ सैव ग्र्या ! दिनदये तदाप तद स्प्यैऽशतः समव्यापतो 
वा पूर्वैव । विषमव्यापो तधिका ग्र्या, रयपराह्लव्यापिनी स्यादाग्िकस्य यदा तिथिः । महती 

9--दिनद्भये तद्वा शशेन समन्याप्तौ चः इति पाडः । २--"स च वक्ष्यते । पूमदिने' हति पाठः । 



१३६ निणैयसिन्थौ [ श्रदधकारनिर्णयः 

यत्र तद्दधं प्रंसन्ति महषयः ।\ इति मरीचिस्श्ठतेः । "दशं च पूणैमासं च पितुः सांवत्सरं 
दिनम् । पर्वविद्धमङरवाणो नरकं प्रतिपचते ॥ इयपराक नारदोक्तेः ॥ ् वदैऽप्यन्यापिनी 
चेत्यान्शृताहस्य यदा तिथिः ।पूरवविद्धा प्रकर्तव्या तरित मवेदि ॥' इति खृमन्त् क्तः। 
पूर्वां निर्वपेत् पिण्डानियाङ्गिरसमाषितस् ॥ इति देमाद्रौ पाटः । तत्रव व्रद्धमचः- 
“न द्चहव्यापिनी चेव्यान्दरताहस्य च या तिथिः । पूर्वविद्धैव क्ैव्या धरियुहूती च या 
भवेत् । मदनरज्नेऽप्येवम् । यत्तु काष्णोजिनिट्यासौ-अद्वोऽस्तमयवेलायां कलामात्रा 
यदा तिथिः । सैव प्रयाग्दिके ज्ञेया नापरा पुत्रहानिदा ॥' इति तिसुहूतंस्तुतिः । पूर्वेद्युः 
सायं तरिसुदूतीमवे तु पय, शरिसहूती न वेद्राद्या परैव कुतपे हि सा ।' इति काला- 
ददो गोभिलोक्तेः । कालादरछैऽपि-श्रयाब्दिकेऽप्येवमेव तिथिग्राद्चापरा्िकी । उभ- 
यत्र तथाते तु महेन विनिर्णयः ॥ समते पूर्ैविद्धेव दयतथातेऽपि सा यदि । तरिमुहूतो 
भवेत्सायं सर्वष्टोऽयं विनिर्णयः ' अन्यजच्ापि-'सायंतन्यपरत्र चेन्मृततिथिः सेवाब्दिके 
मासिके ग्राह्या सा इवपराह्णयोयेदि तदा यत्राधिका सा मता । तुल्या चेदुभयापरा्णसमये 

४० 

पूर्वी न चेत्तु द्वये पूर्वैव त्रिुहू्तगाससमये नो चेपैवोचिता ॥" 
माधवप्रथ्वीचन्द्रौ तु-दिनद्रयेऽपरह्णव्यापौ अंशतः समव्यापौ च क्षये पूर्व, वर्धो 

परा" । 'र्वदर्पो परौ पूज्यौ" इत्युक्तेः । अपरदयव्यापिन्यतीतसखय च या तिथिः । क्षये 
र्वा च कर्तव्या बद्धो कायौ तथोत्तरा ॥" इति बौधायनोन्केः । शक्षयाहस्य तिथि्या तु अप- 
रहय यदि । पूरौ क्षये तु कतैव्या व्रद्धो कार्या तथोत्तरा ॥° इति बृहन्नारदीयाचेदयाहुः ! 
वृद्धिश्षयो चात्र परतिथेनै तु ्रा्यतिथः, तस्याः क्षयेऽपरह्नदयव्यिरसंभवात् । तदाह माध- 
व;-न ्रह्यतिथिगो ब्रदधक्षयावुर््वतिथस्तु तौ ।' इति । यत्त ण्रथ्वीचन्द्रः-ूरवोक्तवचनेषु 
यत्र सायाह्वास्तमययोगिनी तिथिरुक्ता तत्रापराज्लव्यापिनी ज्ञेया । 'सायाहश्िमुहूतैः स्ात्त् 
भ्राद्धं न कारयेत् ।' इति मात्स्यादो सायाहमिपषेधात् । यच्च श्रिमुहूतीदिमरहणं तच्छ 
द्वादीपराहरूपत्रियहूर्तपरम्' इयाह । तद्धेमाद्िमदनरलकारादरदा दिमन्थविरोधा- 
लक्षणापत्तेश्च चिन्यम् । तस्मापू्वोक्तमेव साधर । यदा विश्रवशादिने सांवत्सस्भाद्धं न कृतं 
तदा रात्रावपि कायम् , “यृताहं समतिक्रम्य चण्डटेष्वमिजायते ।' इति मरीचिना 
मृताहातिकमे दोपोक्तेञ ^न च नक्तं श्राद्धं ङुर्वीतारन्ये वा भोजनसमापनम्ः इापस- 
म्बेन गोणकालोक्तेशचेति माधवः । आरब्धे द्धे विश्रवशाद्रत्रिभागे पाते भोजनसमा- 
धयन्तं रात्रो कार्यस् । शेषसमाषिः प्रदिन एेति हरदत्तः । ग्रहणदिने वार्षिक्मापरो तदवि 
एवान्ननामेन देभ्रा वा कुर्यात्, नोत्तरदिने इत्युक्तं प्राक् म्रहणनिर्णये । तच प्रथमान्दिकं 

तिधिद्च्छा पञ्चघरीभिता (१), पूवीहापराह्नस्यान्तिमधटीतः प्रचृत्ता परेऽङ्धि क्षयवश्ादेकघरीमिता (२); 
शवदापराह्ान्तिमघटीत्रयवती पराहापराहषटीन्नयवती (३), इति निधा । २--“रात्रिपातेः इति पाठः । 



क्षयाहाज्ञाने निर्णयः 1 तरृतीयपरिच्छेदस्योत्तराधैम् । ३३७ 

व्रयोदशे मलमासे कायैमन्यथा न,-श्रयब्दं हमद मासि कार्या पिण्डक्रिया सुतैः । कचि- 
त्रयोददेऽपि खादाचं मुक्त्वा तु वत्सरम् 1" इति लघुह्ारीतोक्तेः । इर्दमन्याधिमास- 
परम् । दादे योदश वातीत इट्थः । तेन यत्र दादशचमासिकं शुद्धमासे भवति तत्र चरयो- 
देऽधिके एवाचाब्दिकं कार्यम् । यत्राधिकमध्ये दादश मायिकं तत्र तस्य द्विरावृत्तिं कृता 
चतुर्दरे शुद्धे एव प्रथमाब्दिकमिति माधवीये, हेमाद्रौ चैवम् । द्ितीयाब्दिकं तु शुद्ध- 
मासे एव नाधिके, नाप्युभयोः । मरठमासम्रतानां तु यदा स एवाधिकः स्यात्तदा तत्रैव काथै- 
मन्यथा शुद्ध एवेति प्रागुक्तम् । 

दरश वार्षिकं चेत्तदा पूर्वं वार्षिकं क्रला ततः पिण्डपितृयज्ञो दरशीशराद्धं चेति निर्णयदीपे 
ऋम उक्तः ! स्खृतिसारेऽपि-ष्यी क्षये संप्रसे कथे कुर्वनि याज्ञिकाः । आदो क्षयार्ह 
निर्वै पश्वादयो विधीयते ॥' इति । युक्तं त्वेवम्, तद्चने मूखामभावात् । "पिण्डयज्ञं ततः 
कर्यात्ततोऽन्वादार्यकं बुधः ।' इति दरीश्राद्धे फिण्डिपित॒यज्ञानन्त्यात्तसयाब्दिकेऽप्यतिदेशासरापेः 
“पितृयज्ञानन्तरं वार्षिकं ततो दशेश्राद्धम्" इति व्यतिषङ्गस्तु न भवलेव 1 तस्यार्थिकतात् । 
कालादर्छोऽपि-“निमित्ताऽनियति्ात्र पूवौनुष्टानकारणम् ॥ इति सरवान्प्रलेकरुप्याभवासक्ष- 
याहनिमित्तस्यानियतत्वम् । देवजानीयेऽप्येवम् । एवं मािकादिष्वपि ज्ञेयम्, भ्रट्दं 
यो यथा कुर्यात्तथा कु्यौत्स तान्यपि" इति सवीतिदेशात् । म्रताहे व्रषोत्सर्गं उक्तो हेमाद्रौ 
विष्णुघर्मे-“अयनदितये चेव सूताहे बान्धवसख च । उस्सजेन्नीखत्रृषभं कोम्या; ससुपा- 
गमे ॥ कोञुदी=कातिकी ॥ 

अथ दुद्धश्राद्धम् । दिबोदासीये-सपिण्डीकरणादध्वे यावदग्दत्रयं भवेत् 1 ताव- 
देव न भोक्तव्यं क्षयेऽहनि कदाचन ॥ वर्षान्तसपिण्डनेऽप्येतततस्यम् ,-मृताहनि तु संप्राप 
यावदब्दचतुष्टयम् । बहिः श्राद्धं प्रकुर्वीत न बुर्याच्छराद्भोजनम् । प्रथमेऽखीनि मला च 
द्वितीये मांसमक्षणम् । तृतीये रुषिरं प्रोक्तं श्राद्धं शुद्धं चतुथकम् ॥" इति आद्धकारि- 
कोक्तः शुद्धं किंचिदिति ज्ञेयम् । स्ष्लयन्तरे-'ससधिंशच यो मासान् शराद्धे सङ्के तमो- 
हतः स पड्िदूषितः पापः प्रेताशी च भवेत्त सः ॥' तत्र प्रथमेऽब्दे वर्पान्तसपिण्डनपक्षे 
भृताहादूर्वेऽह्वि सप्ण्डिनमब्दपूर्तिश्राद्धं च कृखा परेुवीर्षिकं कयादिति स्खव्यर्थसारे 
उक्तम् । ( काटकाण्डे ) देमाद्रिस्तु रृताहे सपिण्डीकरणेनैव वार्षिकसिद्धिः,-पणं 
सेवत्सरे पिण्डः षोडः परिकीर्तितः । तेनैव च सपिण्डत्वं तेनेवाब्दिकमिष्यते ॥' इति 
वचनादिह । इदमेव युक्तम् ॥ 

अथ क्षयादाज्ञाने मरीचिः-श्राद्धविघे समुत्पन्ने अविज्ञाते मृतेऽहनि । एकादश्या 
त॒ करत्॑यं कृष्णपक्षे विरोषतः |" विशेषत इत्युक्तेः शुङकैकादस्यामपि । ब्रहस्पतिः-"न ज्ञायते 
मृतादश्चेखमीते प्रोषिते सति । मासष्वेखतिविज्ञातसद्य स्ादथाब्दिकम् !॥ दिनमासौ न 
विज्ञातो मरणस्य यद् पुनः । प्रथानमासदिवसौ ग्रद्यौ पूर्वोक्तया दिशि ॥' मदनरले 

१~---“अन्लादिकमासपरम्ः इति पारः । 
३ नि सिम 
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भ विष्ये-“मरताहं यो न जानाति मानवो विनतासज । तेन कायंममावास्ां श्राद्धं साव- 
त्सरं सद! ॥ दिनमेव तु जानाति मासं नेव तु यो नरः । मागेशर्षेऽथव। भाद्रे माधे वा 
तदिन भवेत् ॥ निर्णयाग्रते तु-यदा मासो न विज्ञातो विज्ञातं दिनमेव तु । तदा 
वाषाढके मासि मापे वा तदिनं भवेत् ॥' इति ब्रहस्पतिस्तेरषादोऽप्युक्तः । काला- 
दर्होऽपि-'मासाज्ञाने दिनज्ञने कार्यमाषादमाधयोः ।' इत्युक्तम् । हेमाद्रौ पमास- 
खण्डे-“ृताहं यो न जानाति मासं वापि कथंचन । तेन कार्यममावास्यां श्राद्धं माघेऽथ 
मागके । मविष्ये-“मृतवातीश्चतेग्ीद्यो तौ पूर्वोक्तक्रमेण तु । पूवक्तिति प्रथानदिना- 
ज्ञाने मासज्ञाने च तद्ध मासाज्ञाने दिनज्ञाने च मागौदावितिवच्छूवणदिनेऽपि ज्ञेयमियथेः। 
श्रवणदिनमासाज्ञाने माघमागैदर्ये कार्य पूर्वक्तपभासश्ण्डात्। अतोऽत्र रोप इति शल- 
पाप्युक्तं हेयम् । तिथितच्वे यमः-'गतसख न भवेद्राती यावद्रादशवार्षिकी । प्रेताव- 
धारणं तस्य कर्तव्यं सुतवान्धवैः ।॥ यन्मासि यददर्यातस्तन्मासि तदहःकरिया ! दिनाज्ञाने 
कुहूस्तस्य आषादस्याथवा कुटूः ॥' 

अथ शआ्रद्धविधे निर्णयः । तत्र विप्रस निमव्रणोत्तरं सूतके मृतके चाशोचाभावः- 
“निमनच्रितेषु विप्रेषु प्रारब्धे श्राद्धकर्मणि । निमत्रणाद्धि विप्रय खाध्यायाद्धितसय च ॥ 
देहे पितृषु तिष्ठत्सु नाशचं विदयते कचित् ॥' इति बाह्योक्तेः । कर्तुस्तु विष्णुराह- 
ध्रतयज्ञविवाहेषु श्राद्धे दोमेऽ्चैने जपे । आरब्धे सूतकं न स्ादनारब्धे तु सूतकम् ॥' 
श्राद्धे ्रारम्भस्तेनेवोक्तः-्रारम्भो वरणं यज्ञे संकर्पो बतसत्रयोः । नान्दीमुखं विवाहादौ 
श्रद्धे पाकपरिक्रिया ।॥' इति । माधवीये ब्राद्यऽपि-्राद्धादो पितृयज्ञे च कन्यादाने 
च नो भवेत् । मिताक्षरायां स्खल्यन्तरे सचःशोचं प्रकर्य,-यज्ञे संभृतसंभार 
विवादे आाद्धक्मणि ।' इति । तिथितत््वादिगौडयग्रन्थास्तु निमत्रणोत्तरं कतुरभोक्तिथ 
नाजोचम् ,-निमव्रणोत्तरे श्राद्धे प्रारम्भः स्यादिति स्मरतिः " इति विष्णृक्तेः । 
यत्तु श्राद्धे पाकपरिक्रियाः इति, तद्दोश्राद्धविषयमियाहुः । दातृणे मरणादौ ब्राह्मे 
उक्तम्-“भोजनार्थे तु संयुक्ते वि्र्दतुर्विपद्यते ।' गृहे इति देषः । "यदा कधित्तदोच्छि् 
शेषं लक्ता समाहिताः । आचम्य प्रकीयेन जठेन चयो द्विजाः ॥° इति । अख 
श्राद्धविषयतवं देमाद्रिणोक्तम् । परथ्वीचन्द्रोदयेऽप्येवम् । मम तु प्रतिभाति-इदं 
विवाहादि विषयं नतु श्राद्धविषयम् , तत्पदामावात् । “विवाहोत्सवयजञेषु" इत्युपक्रम्य,- 
ुञ्ानेषु तु विद्रु त्वन्तरा मृतसूतके । अन्यगेदोदकाचान्ताः सर्वे ते शुचयः स्मृताः ॥ 
इति षट् चि ान्मतेकवाक्यतात् । ननिमचितेपुः विपरषु प्रारष्े श्राद्धकर्मणिः इति पूर्वा 
्तविरोधाच । श्राद्धे तु यपि विष्णुना पाकोत्तरमाशौ चाभाव उक्तसथापि कुरव सः । 
भोकतर्दोषोऽस्येनः-अपि दातृग्रही्रो् सूतके मृतके तथा । अविज्ञते न दोषः सन्छरा- 
दादि कर्थचन ॥ विज्ञाते भोक्तुर स्यासायधित्तादिकं कमात् ॥' इति माधवीये 

ध--भमारेकव तथाः इति पादः। २--िना जा इति पाठः । =` 
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ब्राह्मोक्तः । आदिरब्देनारोचसुच्यते । तचाह विष्णुः-श्राह्मणादीनामाश्चौचे यः 
सव्देवान्नमश्चाति तस्य तावदागोचं यावत्तेषाम् । आडौचव्यपगमे प्रायधित्तं कुर्यात्" इति । 
यज्त-'देहे पितृषु तिष्ठस नारोचं वियते कचित् ।' इति ब्राह्यं, तत् श्राद्धकाटीनख न्पि- 
धकं न तदुत्तरकाटीनख । दुद्धिदीपस्तु निमचितेषुः इयामश्नाद्धपरम्, भोजनार्थे तुः 
इलयादि वन्नश्राद्धपरमिाह् । 

प्रायश्चित्तं त्वाह माकेण्डेयः-सुक्तवा तु ब्राह्मणारौचे चेरत्सां तपने द्विजः 1 
एतत्कामतः । अभ्यासे राङ्कः-त्राह्मणसय तथा युक्ला मासमेकं वरती मवेत् ।' इति । 
अज्ञानात्तु छागखेयः-'एकाहं च श्यं पएष्वसपरात्रमभोजनम् ! ततः शुचिभेवेद्धिपः पञ्च- 
गव्यं पिवेन्नरः ॥* इति व्णैकरमणेदम् । अभ्यासे तु दैगुण्यमियादि मिताक्षरामाधवी- 
यादौ ज्ञेयम् । मिताक्षरामाधवादौ तु श्राद्धे कतुरमोक्तश् स्मैथा दोषाभाव उक्तः । 
आरोचमध्ये श्राद्धदिनग्राप्नो तु माधवीये कालाद च ष्यङः देये पित्रणं 
श्राद्धे तु आशौचं जायते यदा । आच तु व्यतिक्रान्ते तेभ्यः श्राद्धं प्रदीयते ॥ आओआद्ध- 
चिन्तामणौ ज्योतिषे-श्रतिसांवत्सरं श्राद्धमायोचायतितं च यत्। मरमासेऽपि 
तत्कथमिति मागु्मिषितम् ॥° आशोचान्यदिनसखेन निमित्तलादियर्थः । एतन्मासिका- 
ब्दिकप्रं न दा्दिकादौ । अत एव सखदरोन भाष्ये अपरपक्षे पित्याणीति नियमात् कृष्ण- 
पक्षश्राद्धरोपे प्रायश्चित्तमेव न तु गोणकाठे करणम् । तचोपवासः,-षेदोदितानां निलयानां 
कर्मणां समतिक्रमे । सरातकव्रतठोपे च प्रायधित्तममोजनम् ।॥" इति मनृक्तेसितयक्तम् । 
आलोच तु प्रायश्चित्तमपि न । मुख्यकाठे अनधिकारात् । 

मशोचान्तेऽसमवे तु व्थासः-श्राद्धवि्े समुयन्ने त्वन्तरा मृतसूतके । अमावासखां 
्रकुयीदरे शुद्धावेके मनीषिणः ॥' देमाद्रौ षट्र्िदान्मतेऽपि-'मासिके चाब्दिके 
तहवि संप्राप्ते मृतसूतके । वदन्ति शुद्धौ तत्कार्य दे वापि विचक्षणाः ॥ गोभिलः- 
देये प्रयाब्दिके श्राद्धे अन्तरा मृतसूतके । आशौचानन्तरं कु्याततन्मासेन्दुक्षये तथा ॥ 
मरीचिः-श्राद्धविघे समुसन्नेऽप्यविज्ञाते सतेऽहनि । एकादश्यां तु कर्वन्यं करष्णपक्षे 
विशेषतः ॥' विशेषत इद्यक्तेः शुङ्कैकादश्यामपि । आरौचेतरविघ्रे एतदिति माधव- 
पृथ्वीचन्द्रौ । यत्वचिः-'तदहशेखदुष्येत केनचिस्सूतकादिना । सूतकानन्तरं इयी- 
तुनस्तदहरेव च ॥” इति, तत् पूर्वैकाटामावे ज्ञेयम् । एतदाब्दिकेतरश्राद्धपरम् । यच्च 
देवलः-"एकोष्छि तु संप्राप्ते यदि विधः प्रजायते । मसेऽन्यसिसिथौ तस्मिन्शराद्ध 
कु्यासयलतः ॥' इति, तदपि माधिकपरमिति मदनरन्ने देमाद्रौ च । इदमपि पूरव 
कालासंभवे । व्याध्यादौ विस्मरणे चेवं ज्ञेयम् । 

अथ भायीरजोददाने तत्र दारिकमानेन कार्यम्, शराद्धविघ्रे द्विजातीनामाम- 

१--मासिकखाप्येकोद्धिषटता चर्षान्तसपिण्डनपश्चे जेया । 
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श्राद्धं परकीतितम् । अमावाखादिनियतं माससंवत्सराद्ते ।' इति हेमाद्रौ दारीतोक्तेः । 
च्याघपादोऽपि-*आर्ववे देशकालानां विष्व सखुपथिते । आमश्राद्धं द्विजैः कार्यं श्रः 
ुर्यातसदेव हि ॥° इति ॥ दीपिकापि-दशं तु मा्यीतेवेऽप्यामश्राद्धविषिं प्रवासिविधुरा- 

याश्वाचरेयुदविजाःः । वस्तुतस्तु-“पाकामावे द्विजातीनामामश्राद्धं विधीयते इति सम- 
न्तृक्तेः पाककर्न्तरस्वेऽनननान्यथामेनेति युक्तम् । “मासिकानि सपिण्डानि अमावाखा 
तथाग्दिकम् । अचरेनैव त॒ कर्तव्यं यस्य मायौ रजखला ॥" इति कलिकायां वचनाच । 
कारादते तु शिया रजोदर्शने दर्य्राद्धं पवमेहनीति पक्षान्तरसुक्तम् । पारिजातेऽप्ये- 
वम् । एवं महाख्ययुगादावपि । 

आब्दिकं तु रजोदरौनेऽपि तदिन एव कार्यम्, 'पुष्पवद्खपि देषु विदे शस्ोऽप्यनमिकः। 
अननेनेवाब्दिकं कुयद्धिप्ना वाऽऽमेन न कचित् ॥' इति माधवीये लौगाक्षिस्खतेः । 
मरीचिरपि-'अनभिकः प्रवासी च यख मायौ रजखला । जमश्रादधं प्रकुर्वीत न तत्कु- 
यीन्मृतेऽहनि ॥ काष्णीजिनिः-*आपन्नोऽप्याब्िकं नैव कुयीदामेन कुघ्रचित् । अन्नेन 
तदमायां वा क्रष्णे वा दखिसरे ॥' परयोगपारिजाते-'रजखरायां भायीयां क्षयाहं 
यः परियजेत् । स वै नरकमाम्रोति यावदाभूतसंपएवम् ॥ मासिकानि सपिण्ड च अमा- 
वासा तथान्दिकम् । अनेनैव तु कतैव्यं यस मायौ रजखटा ॥ देवयाल्िकनि- 

न्धेऽपि-'भतैः श्राद्धं प्वमेऽदहि यौदा रजखला । पुत्रः पित्रोः प्रकरर्वीत खताहनि 
शुचियैतः ॥ काटादर्शोऽपि-रजखलाङ्गनोऽनिरविदेशोऽथवाब्दिके । दशीदाकिव 
नामेन तन्नेन श्राद्धमाचरेत् ॥ अन्यत्ापि-विदेशको वा विगतायिको वा रजखलाया- 
मपि धर्मपल्याम् । श्राद्धं म्रताहे विदधीत पकेनीमेन दभ्रा न त॒ पश्चमेऽदहि ॥" एवं माति- 
केऽपि । यत्तु मरीचिः-आब्दिके समनुप्राप्े यस भाया रजखला । पज्चमेऽहनि तच्छ्राद्धं 
न तक्कुयौन्मृतेऽहनि ॥' माधवीये-श्राद्धं तदा न कर्तव्यं कर्तव्यं पञ्चमेऽहनि । इद्यु- 
राधं, तदयुत्रखीकर्वृकश्राद्धविषयम् । अपुत्रा तु यदा मार्या संप्राप्ते भर्त॑राब्दिके । रज- 
खला भृवेत्सा त॒ कुरयाततसचचमेऽहनि ॥' इति छोकगौतमोक्तेः ! देवे कर्मणि पिति 
वा ए्वमेऽहनि शुद्धयति । इति प्रभासखण्डाच । नन्वुचित्वादेव तत्र पच्वमेऽहन्य- 
थौत् श्राद्धं प्राप्तमिति वचनं व्यर्थम् । मेवम् । गर्भिणीसूतिकादिश्य कमारी वैन्यरोगिणी । 
यदा शुद्धा तदान्येन कारयेखयता खयम् ।' इति हेमाद्रौ भविष्योक्तेः । अनप- 
नीतस्ीगूद्राथच श्राद्धमृविजा कारयेयुः खयं वाऽमत्रकं कुः" इति स्य्त्यर्थसाराचान्य- 
दवारा करणनिवृत्यथत्वात्तसखय, तदुक्तदिश भशोचानन्तरं श्राद्धकतैव्यताऽञवेदकवाक्यवै- 
यथया । अतः प्रागुक्तमरीच्युक्तेः पती पशचमेऽहनीति युक्तम् । यत्त-“सपताहायितृदेवानां 
भवेचोग्या व्रताचेने ।` इति, तद्रजीनिवृत्तिपरमिति हेमाद्रिमिन्नसर्वनिवन्धसिद्धान्तः। 

-- त्रहणेन दश्छोदिश्राद्धानां नाष्िकादिश्राद्धतुख्यता । आशोचमभ्ये ददयैपाते सर्वसंमततह्ोपानुप- 
पत्तस्तद नन्तरं सुकरत्वादियरचिसू चनम् । २--टीकाकारस्त्वत्र 'सपिण्डानिः इति पाठमादय, 'सपिण्डन- 

[५ द, 

सहितानीलयथः' इति च्याचख्यो । इ--'वाऽथ रोगिणी, "वाऽथ रोहिणीः इति पाट । 



न्वारोहणे निणैयः ] तृतीयपरिच्छेदस्योत्तरार्भम् । ३४१ 

देमाद्विस्तु श्राद्धादो लिया सदैवाधिकारात्तखां रजोदुष्टायां तचिवृत्तेरेकमारयेण पञ्च 
मेऽहनि कायं प्रागुक्तमरीच्युकतः । भायौन्तरसत््रे तु पुष्यवत्खपीति वचनात्तदिने एवे- 
लाह । दीपिकापि-मायतों सति पश्चमे च दिवसे सख्वा्षिवं मासिकं पक्घात्ररवहमाय 
कस्त्वधिक्रते पल्यन्तर तिष्ठति । कुयात्तद्ितयं खमुख्यदिवसे" इति तचचिन्यम्, सदहाधिकारः 
सहतश्चुलया वा एकफटभाक्त्ेन वा पाककर्वृखेन वा । नाचः । तदभावात् । 'पाणि- 
ग्रदणाद्धि सहत्वं कमसु इयस्याधिसाध्यक्मविष्यतात् । आब्दिकस्य च निरमेरपि पके 
नेवाक्तः स्माताथिसाध्यत्वानियमात् (तामपरुध्य इति पूर्वोक्तवचनस्वाच्च । कथं च 
भायान्तरसस्वेऽधिकारः, “उ्येष्ठया न विनेतराः इति नियमात् । च्ये्ठापरस्वे च तेनेव् 
सिद्धेवैचनवेयर्यात् । न द्वितीयः, अविमक्तम्रातृष्वेकसाऽदुचितेऽन्यस्ानधि कारापत्ेः । 
न तृतीयः, प्रवासनिर्दशसूतिकारोगिण्यादिष्वप्यकरणापत्तेः । “आरभेत नवैः पत्रेरन्नारम्भं 
च वान्धेवेः ।' इति दैवटोक्तावात्मनेपदाव्खस्य बान्धवानां च पाकक्खोक्या विरेधाच । 
अथ-'ततस्तानि पपाचाडु सीता जनकनन्दिनी ।' इति पाद्यादिटिङ्गासारस्टयं भायापाक- 
स्योच्यते । न त्कस्ाप्यनिष्टम् । तेनेत चनं युक्या्यभावात् पूर्वोक्तवचोविरोधाच यकि 
चिदेव । यदपि-श्राद्धीयाहनि संप्राप्ते यख भार्या रनसखटा । श्राद्धं तत्र न कर्तव्यं कर्तव्यं 
प्चमेऽहनि ॥' इति ऋछोकगौतमपागेऽन्यथा दर्दितः ! माधवीये च तद्रशायक्षान्तर- 
सुक्तम् । तेनापि नामिप्रेताथसिद्धिः, यस प्रेतस्येयथौत् । तेनत्र दैमाद्विवभ्रमेति बु- 
वक्तव्येऽपि नोच्यते ॥ | 

अथान्वारोहणे निर्णयः । लौ गाक्षिः-मृताहनि समासेन पिण्डनिर्षपणं प्रथक् । 
नवश्राद्धं च दम्पलोरन्वारोहण एव त॒ ॥' समासेन तन्रेण द्विपित्रकश्राद्धवहयोरेकः 
फ्ण्डि विप्रश्च । पिण्डराब्दः श्राद्धपरः । नवश्राद्धं परथगिति हेमाद्विष्थ्वीचन्द्रौ । 
ञत्र मृताहनीलयेकलात् दिनमेदे दिनैक्ये वा सृततिथरेकत्रे काठेक्यं कर्वेक्यं पाकेक्यं च । 
एकचिलयधिरोहे तु तिथिरेकेव जायते । एकपाकेन पिण्डिक्ये दयोगह्णीत नामनी ॥7 इति 
स्म्रलयन्तराच । अन्येधिपद्धतो -महेरप्युदाहतम्-'अन्वारोहे त॒ नारीणां पद्युै- 
कोदक्क्रिया । पिण्डदानक्रिया तदच्छद्धं भ्रयाब्दिकं तथा ॥ नवश्राद्धानि सवोणि सपि 
ण्डीकरणं प्रथक् । एक एव व्रषोत्सर्गो गोरा तत्र दीयते ॥ इति । तिथिभेदे त॒ वार्षिकं 
पृथगेव । तथा वार्षिके समासविधानादन्यत्र सवत्र प्रथक्तवे प्राप्न नवश्राद्धमेव पृथगिति 
परिसंख्ययान्यत्र पृथुक्तेष्वपि वार्षिकषोडराश्राद्धतीथेसपिण्डनान्वष्टक्यादिषु समास एवेति 
मदनपरिजातनिणयाग्तादयः; । अतः समासविधिवखात् ्येष्पुत्रस्य कृतृखें 
सापलमातुरन्वायेहणे तसपत्रे सलयपि तद्वर्षिकादिकमविभक्तः सापलपुत्र एव च्येष्ठः कुयौन्नौ 
रसः । वक्षयमाणप्रथ्वीचन्द्रादिमते तु ओरस एव मातुः पथङ्घ्ीत् । एवं बहीष्वपि 
मातृषु ज्ञेयम् । च्रिस्थलीसेतौ पितामहचरणरप्येवसुक्तम् । यत्त॒ गाग्येः-'एकचियां 
काममाता माणानि 

१--“दतिचत्-'पुष्पवर्स्रपिः इति" दति पाठः । २₹---'न च श्राद्धं एूथङ्' इति पाठः 



६४२ निणयसिन्धो ` अन्वरोहणे निणीयः 

समारूढो देपती निधनं गतौ । प्रथक् श्राद्धं तयोः कुर्दोदनं च प्रथक् पथक् ॥' ओदन 
पिण्डः 1 तच्नवश्राद्धविषयम् । यत्तु श्यगुः-या समारोहं कयाद्रतंश्चिां पतिव्रता । तां 
मृताहनि संप्रति प्थक्पिण्डे नियोजयेत् ॥ प्रयब्दं च नवश्राद्धं युगपत्तु समाचरेत् ॥' तदेषा 
वार्षिकमेकोद्सुक्तं तद्विषयम् । प्रयब्दं च मृताहनीटन्वयः । नवश्राद्धं युगपदिति 
दँ वर्महयवदेकतवेण परथगियथमाह देमाद्विः । एतन््रततिथर्भदविषयमिति णथ्वी- 
व्न्द्रनिर्णयास्रतायाः । देवथाल्ञिकोऽप्येवम् । परारारमाधवस्तु-"गाग्येभ- 
ग्वादिवचनाह्यौगाश्षिवाच्तये समासेन पाकादितप्रैक्येन दर्शे वरगृद्रयवसथक्शाद्धं कुयात् 
नवश्राद्धं च तथाः इटाह् । 

परथ्वीचन्द्रचन्द्रिकादयस्तु-द्योरेकपिण्डदाने लोगाक्षिवचने चापृद्विषयम् । प्रथक् 
फ्ण्डिदानं तु मुख्यः कल्पः" । तदाह च्रद्धपरारारः- आसद्य मतैथितिमङ्गना या प्राति 
मृत्युं खलु सत्वयुक्ता ¦ एकादशे तु तयोर्विधेयं श्राद्धं प्रथक् खगमपेक्षय सद्धिः ॥ एक- 
स्वमिच्छन्ति मतिप्रदीणा एकादशादादिषु ये वरनार्योः । ते खगेमागं विनिहय ऊयः श्चीस- 
त्घातान्नरकाधिवासम् ॥ भती सह सृता या तु नाकटोकमभीप्सती । सर्हैच्छरद्धं पृथक्- 
पिण्डान् नैकलं तु स्मृतं तयोः ॥ पृथगेव हि कर्तव्यं श्राद्धमेकादसादिकम् । यानि श्राद्धानि 
सवोणि वान्युक्तानि परथकप्रथक् ॥' विश्वादरौऽपि-मातुर्मयाष्टकाव्रद्धिखताहेषु महाठये । 
श्राद्धं कर्यारथग्देवं तत्रं चालुगतावपि ॥ एकचिलां सग््मरुह्य सृतयोरेकवर्हिषि । प्रोः 
पिण्डन्प्रथग्दयायिण्डं त्वापरसु तत्पुतः ॥' इलयचिस्खतेस्यिाहुः । यच ॒षट्चिरा- 
न्मते-'एकतवं सा गता मतुः पिण्ड गोत्रे च सूतके । न पथ् पण्डिदानं तु तस्मायलीषु 
विदयते ॥' इति, तदशौदिपरम् । चन्द्रपकारोऽपि-"एकचियां समारूढो दंपती प्रमृत 
यदि । प्रथक् श्राद्धं प्र्रवीत पर्युरेव शक्षयेऽहनि ॥ मृतानामपि भृलयानां मार्याणां पतिना 
स॒ह । तत्रेण श्रपणं कृता श्राद्धं खामिक्षयेऽहनि ॥ पूर्वकख गृतस्ादो द्वितीयस्य ततः पुनः । 
तृतीयस्य ततः कुयौत्संनिपतिष्वयं क्रमः ॥* इति । 

सहगमने सर्वत्र श्रद्धार्थमेकपाक इलाह मदनरल्ने प्रचेताः-एकचिलां समारूढौ 
म्रियेते दंपती यदि । तत्रेण श्रपणं दुर्याखृथक् पिण्डं समावपेत् ॥' पृथ्वीचन्द्रोदये- 
ऽपयेवम् । जत भतुराशोचमध्येऽभ्यदिने खीमरणे पतिमरणदिनगणनयारौचपिण्डदनिका- 
दरादादि कायम् । नात्र पक्षिणीवद्धिः, शतं पतिमनुत्रज्य पली चेदनटं गता । न तत्र 
पक्षिणी कायां पेतृकादेव शुद्धयति ॥ पुत्रोऽन्यो वाभिदस्तस्यासतावदेवाशुचिस्तयोः 1 नव- 
श्राद्धं सपिण्डं च युगपत्तु समापयेत् ॥° इति षडरीतिमतात् । "यदा नारी विरोदभिं 
प्रियख प्रियवान्छ्वा । तदाच विधातव्यं मत्रीरोचकतमेण हि ॥' इति रघुहारीतो- 
ते । भत्रोशोचोत्तरमन्वारोहणे तु व्यहमाोचम् । “ग्वेदवादात्साध्वी शी न मवेदा- 
सघातिनी । व्यहासोचे तु निवृत्ते श्राद्धं प्रभोति साखतः ॥' इति ाश्मोक्तेपिति 
 -अन्यदिनेऽुगमनेन खीमरणेः इति पाठः { =` 1141 



श्रद्धसंपाते ) तृतीयपरिच्छेदस्योत्तराधैम् । २४३ 

प्थवीचन्द्रापराको । एतदन्वायोहणे एव न लेकचितौ । ऋग्वेदवादः (इमा नारीरविधवाः 
इत्यादिः । एतत्सव्णीपरमिलन्ये । 

स्मार्तगोडास्तु-देशान्तरमृते पलयो साध्वी तवादुकादयम् ।' इत्युपक्रम्य, जाद्ये-- 
त्यदाशोचे तु निवर्ते इद्युक्तर्भव्रौोचोत्तरमन्वारोहणे अ्यहः, सहगमने तु पूणं दश- 
दादि । पिण्डास्तु दञ्चापि सहेव । तथा च जनकद्यलपाणिद्युद्धितच्वधृतव्यासः- 
(संखिितं पतिमालिज्ञय प्रविशेया हुताशनम् । तस्याः पिण्डादिकं ज्ञेयं करमशः पतिपिण्ड- 
वत् ॥ अन्विता पिण्डदानं तु यथा मतुर्दिने दिने । तदन्वारोहिणी यस्मात्तस्माससा 
नात्मघातिनी ॥ इति विष्णूक्ते । परथक्चितो तु मरीशोचमध्ये तद्व वा सां 
त्यहेण दश्चपिण्डाः, “अनितायाः प्रदातव्या दरपिण्डाख्यदेण तु । खाम्याशचे व्यतीते त॒ 
तस्याः श्राद्धं प्रदीयते ॥* इति तत्रैव पेठीनसिस्तेः । म्स चोत्तरं मरतो तु चतु- 
्थेऽहि द्धम् ! छलपाणिना विदमभिपुराणीयलतेनोक्तम्-ुद्धहतसख सथःओोचे तन्वा 
रदे परिरात्रम् । एकचितो त॒ संयितं पतिम्! इति प्रागुक्तव्यासोक्तेः सबः्नोच- 
मिदाहुः । अन्यसपिण्डाशैचमध्ये विदेशगरतान्वारोहणं खनादोक्यकमेव, रशुचिताया 
अङ्खत्वात् । अन्ये तु रजोवलाः सूतिकायाश्वानुगमननिषेधादितरायोचस्यानिषेषः । अन्यथा 
प्रयक्षमतमरणे का गतिरियाहुः । तन्मूढवचनं विना ॒चिन्यमेव । स्म्र्यर्थसारेऽपि- 
सहगमने सर्वत्र श्राद्धपिण्डादौ परकिक्यं कठेक्यं कर््क्यं चेतिः । या तु पतिसुदिश्याऽ- 
न्यकाठेऽन्यतिथावन्वारूढा तस्याः श्राद्धं तरक्षयतिथो कार्य न म्ृतिथौ, भारणे मरणे 
नृणां तिथिस्ताक्ाटिकी स्मृता ॥ इति स्कान्दात्, 'तिथिरेकैव जायतेः इयादिवचनाचेति 
मदनरल्नपारिजातपथ्वीचन्द्रादयः । अन्ये तु तस्याः पतिमरणेन मृतप्रायत्वात् , 
(सहागतः पृष्ठत वा तद्धक्या भ्रियते यदि । तथाः श्राद्धं प्रदातव्यं पथक् पद्युः क्षये- 
ऽहनि ॥' इति स्षल्यन्तरात् । “अग्रतः पृष्ठतो वापि तद्धक्या मयते यदि । तखाः 
श्राद्धं सुतैः कार्यं पद्युरेव क्षयेऽहनि ॥ इति पुराणसश्चचयाच भर्वृतिथावेवेयाहुः । 
अच्र मूलं चिन्दयम् । अत्र विरेषो हेमाद्रौ स्ष्रवयन्तरे-माता मङ्गसूप्रेण म्रियते 
यदि तदिन । उद्धिश्य विप्पङ्खौ तां भोजयेच सुवासिनीम् ॥' 

अथ आद्धसंपाते निर्णयः । अत्र फिरोरयततिध्येकतवे मरणक्रमेण दर्म वर्गहयव- 
तव्रेण शराद्धं कुर्यात् । पेोर्वापर्यजञने त॒ पितुपूषैकं कुर्यादिति हेमाद्विः । माधवाद- 
यस्तु-“पितरोः श्राद्धे समं प्रापे नवे वै्यषितेऽपरि वा । पितृपूर्वं सुतः ऊर्यादन्यैत्रासंनि- 
योगतः (` इति काष्णांजिनिस्खतेः । सर्वत्र पितृपूवं भित्रप्रयोगमाहुः । पार्ैणेकोदि- 
टयोः संपति माधवीये जाबालिः-यदेर्कर भवेयातामेकोद्ष्टिं च पवेणम् । पार्वणं 
त्वमिति एकोदिष्टे समाचरेत् ॥" गरहदाहादिना युगपन्मरणे शरगुः-“एकक।ठे 

१--^एतदसवणंपरमिलयन्ये" इति हसङिखिते पाटः । २-पयुषिते पुराणे! ३--भल्यन्न उभैसो. 
भिच्रकालद्तो । 9--एकसििल्काे । 



६४४ निर्णयसिन्धो [ श्रद्धाङ्गतर्षणम् 

गतासूनां वहूनामथवा दयोः । त्रेण श्रपणं कृता इयीन्दरादधं प्रथकथ् । पूवक मृत- 
स्यादा हितीयस् ततः पुनः । तृतीयस्य ततः इयोत्सनेपातेष्वयं कमः ।॥† ऋष्यश् 

भवेद्यदि सपिण्डानां युगपन्मरणं तदा । संबन्धासत्तिमालोच्य तक्रमच्छरद्धमाचरेत् ॥' 
गास्डे-"एकेनेव तु पाकेन श्राद्धानि इर्तेऽतर हि । विकिरं खेकतः इयत् पिण्डान् 
दयातयृथक्ए्थक् 1 अत्रालुगमने च दाहसपिण्डनादौ विशेषं वक्ष्यामः ! अिः-"बहूना- 
मथवा द्वाभ्यां श्राद्धं चेस्ात्समेऽहनि । तत्रण श्रपणं कला पृथक् श्राद्धानि कारयेत् ॥' 
पुखस्यः-'मदाल्ये गयाश्राद्धे गतासूनां क्षयेऽहनि । तघ्रेण श्रपणं कृता श्राद्धं कयात् 
पृथक्पथक् ॥* इदं च परथकूपाकेन भित्रश्राद्धाशक्तो । एथकूपाकेन संबन्धासत्या श्राद्धभेदस्तु 
मुख्यः पक्षः, “एकवैव दिने श्राद्धदयं मा यदा तदा । चरेदेव पुरा वषात् पितुमोतुश्च तस्सुतः॥ 
एकस्मिन्यः करोयहि द्रयोः श्राद्धं यदा द्विजः । तदा पूर्वैमृतस्यादो कृत्वा स्राता यथाविधि ॥ 
पश्चात् पश्यान्गृतयेव प्रथक्पाकैः समाचरेत् । नैकस्मिन् दिवसे श्राद्ध याणां कुवचिहिजः॥ 
एकः कुर्यात्तथा प्राप्ते अन्यो भ्राता समाचरेत् ॥ भरातयैविवमाने तु तद्परेऽद्वि समाचरेत् ॥ 
अन्यथा श्राद्धहन्ता यच्छ्द्धसंकरकद्धवेत् ॥ ̀ इत्याश्वलायनोक्तारिति पथ्वीचन्द्रः 
कालयायनः-द्रे बहूनि निमित्तानि जयेरन्ेकवासरे । नैमित्तिकानि का्यीणि निमि- 
तोखत्युक्रमात् !' जाबालिः-श्राद्धं कृता तु तस्येव पुनः श्रद्ध न तदिने । नेमि 
ततिकं॑तु कर्तव्यं निमित्तावुक्रमोदयम् ॥ काटादरोननियदारिकयोश्वोदङ्कम्भमासि- 
कयोरपि । दाधिक युगादेश्च दार्िंकारभ्ययोगयोः ॥ दारकस्य च मन्वादेः संपति 
श्राद्धकर्मणः । प्रसङ्गादितरस्यापि सिद्धेरु्तरमाचरेत् ॥ अख देवताभेदेऽपवादमाह स 
एव-'नियसखय चोदङुम्भस्य निलयमापिकयोरपि । दशेख चोदङुम्मख दरैमासिकयोरपि ॥ 
नियस् चाब्दिकसापि दार्दिकाब्दिकयोरपि । य॒गा्याब्दिकयोश्चैव मन्वाद्याम्दिकयो- 
सथा ॥ प्रयान्दिकख चारुभ्ययोगेषु विहितस्य च । संपते देवतामेदाच्छ्राद्धयुग्मं समा- 
चरेत् ॥ निमित्तानियतिशवात्र पूवाव॒ष्टानकारणम् । पितोस्तु पितृपूर्वैखं सर्वत्र श्राद्धकर्मणि ॥' 
माधवीये स्खृतिसंय्रहे-काम्यतघ्रेण निस्य तच श्राद्धस् धिद्धति ॥ 

अथ शओआ्राद्वाङ्कतपेणम् । पारिजाते पथ्वीचन्द्रोदये च ग्भः-ूर्दं तिटो- 
दकं कृत्वा अमाश्राद्ं तु कारयेत् । प्रयब्देन भवेद परेऽहनि तिलोदकम् ॥ पक्षश्राद्धे 
हिरण्ये च अनुव्रज्य तिरोदकम् || न च नियतर्पणसेवायं प्रेऽहधुकरषः, न तु श्रादधाज्त्ष- 
णमस्तीति वाच्यम्, “यस्तपयति तान् विप्रः श्राद्धं कृता परेऽहनि । पितरस्तेन तृप्यनिि 
न चेक्ुप्यन्ति वे भृशम् । इति गर्गेण फर्टनिन्दाथंवादाभ्यामङ्गत्वेनोक्तः । श्राद्ध- 

१--यथा पञ्ुपुरोडाशयाोर्दृवतेक्यं तथेव श्राद्धतर्षणयोरपीति भावः । तद्त् । तथा सूक्तवाकाय 
भरस्तर प्रहरति” इति विरोषत्तः कथितानामश्यादीनमेव सृक्तवाकस्वेन सामान्यत. कथनास्सूक्तवाकायेति 
चतुथ्््टदेवतात्वावगसमाच् यथा प्रस्तरपहरणखेष्टदेवतासंस्शारकष्वं तद्हष्टपिन्नादीनामपि संरशारतया- 
त्वमिति केयम् । 



(अ 

श्राद्धाङ्गतर्पणविधिः ] तृतीयपरिच्छेदस्योत्तराधम् । २४५. 

प्रकमाद्ार्षिकम् । च्रहन्नारदीयेऽप्याब्दिकं म्रक्म्य,-"परेदुः श्राद्धङघन्मर््यो यो न तर्पयते 
पिद्रून् 1 तस्य ते पितरः कुद्धाः शापं दत्वा व्रजन्ति हि ॥' पितृसब्द श श्राद्धेज्यवर्मपरः । 
तेन तर्षणस पडुपुरोडारयागवत् प्रसरम्रहरणवनरेषठदेवतासंस्कारकता । तेनान्दिकदिने निं 
खपित्रादितपैणं कार्यमेव, श्राद्धाज्गभूतसयेव परेदयुरुक्तेः । तद ् तम्-श्रयन्दाद्ं तिरं दचा- 
न्निषिद्धेऽपि परेऽहनि । वर्गेकख वचो येषामन्येषां तु विवर्जयेत् ॥' 

कचिद्विरोषमाह गमेः- कष्णे भाद्रपदे मापि श्राद्धं प्रतिदिनं भवेत् 1 पिदृणां प्रय 
कार्यं निषिद्धादेऽपि त्णम् ॥' त्ैणं=तिरुतर्पणम् , निषिद्धदेऽपीयुक्तेः । 'सक्रन्महाख्ये श्वः 
स्यादष्टकासखन्त एव हि ।' अत्र॒ सक्षमीनिर्देशात् अङ्ञिता स्फुटैव । तत्र जयान् जुहुयात् 
मन्द्रं प्रायणीयायां मन्द्रं प्रातःसवने इलयादिवत् । अस्यापवादो ब्रहन्नारदीये-धृद्धिभाद्धे 
सपिण्ड्यां च प्रेतश्राद्धेऽवुमासिके । संवत्सरविमोके च न कुयीत्तिरूतर्पणम् ॥' तदयमर्थः- 
दौ विपरनिमत्रणोत्तरं पाकरम्भोत्तरं वा श्राद्पयोग्यारब्धतात् ब्रहमयज्ञोत्तरं॑निलतपपणेनेव 
श्राद्धाङ्गतर्पणस तत्रेण प्रसङ्गन वा सिद्धिः । ततः पूर्वै वेश्वदेवोत्तरं वा ्रह्मयज्ञकरणे श्राद्धा- 
ङ्त्पणं प्रथक्कार्यम् । पित्रोवीर्षिके तु निलयतर्पणं तिख्व््य कार्यम्, नैव श्राद्धदिने कुयी- 
ततिरेस्तु पितृतर्पणम् । श्राद्धं कृत्वाऽपराह्ने च तर्पणं तु तिठिः सह ॥ इति वचनात् । 
८ $ (~ ते तर्य स्तर्षणं ओ + € ४७ (~ 
सप्तम्यां माुवारे च मातापित्रोगतेऽहनि । रि कुयांतस भवेत् पितृघातकः ॥ 
इति स््रतिरल्लावस्यां च्रद्धमनृ्तेव्थ । अत्र निदयतर्पणे तिर्मात्रनिषेधो नतु तर्षणसय, 
तिठेरियस् वैयर्थ्यापत्तः । यत्त॒ कातीयभ्-'उपरागे पितुः श्राद्धे पातेऽमायां च संक्रमे । 
निषिद्धेऽपि हि सर्वत्र त्ठिस्तर्षणमाचरेत् ।॥ इति, तत् पेयः श्राद्धङ्कतपणविषयमिति 
केचित् । श्राद्धाशक्तसख तत्थानापनच्नतपणविषयमिति युक्तम् । सकृन्मदाठ्ये परेदुस्तप- 
णम् । अष्टकासु तु सपम्यष्टमीश्ाद्धयोरन्ते तदेव वगंद्रयस्य । अन्वष्टक्ये तु मातृवगसयापि । 
तीथश्रादधे ददैवत् । भष्यावषीदिष्वष्टकावदन्ते ! अनेकश्राद्धसंपाते तु यदि तस्रसङ्ग- 
सिद्धिस्तदा तदीयमेव तर्पणम् । तत्रते तु शराद्धसमसंख्यत्वे आदावन्ते वा । विषमसंख्यायां 
बहुनुरोध इति । तस्मनच्छरद्धाङ्गत्पणं सिद्धम् । 

तद्विधिः संग्रहे-ल्लात्वा तीरं समाग उपविश्य कुशासने । तषयेत पितृन् सर्वान् 
खात्वा वसं च धारयेत् ॥ त्पणोत्तरं नियस्लानं कृतेयर्थः । “अपसव्य ततः कृत्वा 
स्यं जान्वाच्य मूतटे । नामगोत्रखधाकरर्ितीयान्तेन तर्पयेत् ॥' अत्र॒ वखादिरूपतोक्ता 
स््वयर्थसारे-वसुस्द्रादितिसुतान् श्राद्धार्थं तर्येत् पिद्न् ।' तच्च बहूचानां दक्षिणेनैव, 
(अनादेशे दक्षिणं प्रतीयात्" इति सूचात् । अत्र प्रयज्ञटि मचरावृत्तिः । निवीपवत्तत्सं- 
ध्याष्यदानवच्र द्रव्यभेदात् । अवघातवेद्ग्रोक्षणादो तु द्रव्येकतान्न मचाव्रत्तिः । के- 
चित्तु परि्याणमच्रवक्कियमाणालुवादित्वेन करणत्वामावात्सकृदिच्छन्ति । तच्च । तत्रा 
` १--*माष्यादिष्वष्टका० (मघान्वष्टकादिष्व्ठका० इति पाट । र--तथा चोक्तम्-मअन्वारब्येन 
सव्येन पाणिना दक्षिणेन त 1 सव्योत्तराभ्यां पाणिभ्यामथवा तपेणं भवेत् ॥* इति । एतप्पू्वार्धं तु बहू- 
चविषयकम्, उत्तार्थ च तदितरविषयकम् । ३--परिष्याणमन्रो “युवा सुवासाः” इति । स यथात्र 
यूपेऽपि वरिनियुक्तस्तथेति । 

ईद निर सिम 



२४६ निभयसिम्धो [ वृद्धिशाद्धम् 

पपद्रव्यैक्यात् परवीरसीतिकरणीभूतमत्रान्तरसवादन्यतरेण व्यवधानापत्योभयोः करणता- 
योगात् कर्वमेदेन विकल्पायोगाच्च क्रियमाणानुवादितवं नत्र तथेति बौधायनादिवच- 
नात् करणत्वमेव । तेनाव्रत्तिरिव युक्ता । एवं नियेऽपि । यत्तु संग्रहे नाप्ना पठन्ति-पित्रो 
क्षयाहे संप्राप यः ्यान्निलयतर्पणम् । आसुरं तद्धयेच्छद्धं तत्तोयं रुधिरं भवेत् ॥ सवेदा 
तपणं कुयाद्रद्ययज्ञपुरःसरम् । मृताहे नव॒ कतेव्यं कृते च्चिष्फरठ भवेत् ॥' तत्समूटले 

सति तिठविषयम् । यच्च पठन्ति, कपिलः-'मन्वादिषु युगा्यासु ददीसंक्रमणेषु च । 
पौणमास्यां व्यतीपाते दयात् पूर्वं तिरोदकम् ॥ र्घोदये गजच्छाये षष्ठीषु च महालये । 
भरण्यां च मघाश्राद्धे तदन्ते तर्पणं विदुः ॥ चौनकः-“मातापित्रोरभृताहे च परेऽहनि 
तिटोदकम् । कारुण्यश्राद्धविषये सदो द्यात्तिरोदकम् ॥" एतभ्निभूलम् ॥ 

अथ तिलतपेणनिषेधः । गाग्यः-“भानो भौमे त्रयोदस्यां नन्दाभृगमधासं 
च् ! पिण्डदानं मृदा क्लानं न कुयात्तिरतपणम् ॥ स्यव्यर्थसारे-"विवादबतचूडासु 
वपम तदर्धकम् !' अर्ध तदेव । वृद्धौ सां च तन्मासि नेयाहुसिरतर्पणम् ।' 
हेमाद्रौ मरीचिः-“सपम्यां रविवारे च गृहे जन्मदिने तथा । निशसं्यायु पुत्रार्थी न 
कुयीत्तिरतपेणम् ॥' यत्तु संग्रहे-नन्दायां भा्गवदिने कृत्तिका मधाद्ु च । भरण्यां 
भावुवारे च गजच्छायाह्यये तथा ॥ अयनद्वितये चेव मन्वादिषु युगादिषु । पिण्डदानं 
मृदा खानं न कयात्तिरूतर्पणम् ॥' इति, तचिन्यम् , (्सनीयमप्यत्र॒तिकठिर्विमिश्र दद्यात् 
पितृभ्यः प्रयतो मनुष्यः ।* इ्यादिविरोधात् । अघ्रापवादः प्रथ्वीचन्द्रोदये-^तीर्थ 
तिथिविरेषे च गयायां प्रेतपक्षके । निषिद्धेऽपि दिने कुर्यात््पणं तिमिश्चितम् ॥' स्म- 
व्यर्थसारेऽपि-तिथितीथैविशेषषु कार्य प्रते च सर्वदा ।' इति । गोभिलः-"तिख- 
भवे निषिद्धाहे सुवणरजतान्वितम् । तदभावे निषिचेत्तु दर्भमत्रेण वा पुनः ॥' पतितखय 
तिलोदकं वक्ष्यामः ॥ 

अथ च्रद्धिश्राद्धम् । तन्निमित्तं पथ्वीचन्द्रोदये जाद्ये-'जन्मन्यथोपनयने वि 
वाहे पुत्रक च । पिदृत्रान्दीमुखान्नाम तर्येदविधिपूर्वकम् ॥ वेैत्रतेषु चाधानयज्ञपुंसव- 
नेषु च 1 नवान्नमोजने स्ने उदयाः म्रथमातैवे ॥ देवारामतडागादिप्रतिष्ठासूत्सवेषु 
च । राजाभिषेके बाठान्नभोजने वृद्धिसंज्ञकान् ॥ वनखथायाश्रमं गच्छन् पूर्वेद्युः सद्य एव 
वा । पिदनपूर्बोक्तविधिना तपये्क्मसिद्धये ॥ बिष्णुपुराणे-यज्ञोद्रादपरतिष्ठासु मेख- 
लाबन्धमोक्षयोः । पुत्रोयत्तो वरषोत्सग ब्रृद्धिश्राद्धं समाचरेत् ॥ त्चैव-नामकर्मणि 
वालानां चूडाकमीदिके तथा ।° इद्युक्तेर्निष्कमात्प्रारनयोन श्राद्धमिति मैथिखाः । तत्न । 

 अ-जआादिकब्देन-“जासु दोयम पि खात्वा तिरदर्मनिमिभ्रितम् । पिदुनुदिर्य थो दयार्स गि परमां 
रमेत् ॥* इति । त॑था "मन्वाचयासु युगाच्यासु प्रदत्तः सतिरोऽज्ञछिः । सहखवार्षिंकीं तृषि पितणामावहे 
त्सदा ॥* इति च नागरखण्डकारादशेप्रामाण्यनिरोधापत्तेः ॥ २-वेदबरतानि-महानाश्यादी नि; क्चित्त 
'देवज्तेषु" इलयपि पाठो इदयते । ३-असमे--“जादिपदात् संन्यासः"इवयशः कविदधिकः 



ृद्धिशाद्कारनि्णैयः } तृती यपरिच्छेदस्योत्तरार्म् । ३४७ 

ूर्वोक्तवियोधात् 'नानिक्षाः इति निषेधात् । सुतोयत्तौ तथा शराद्धे अन्नप्राश॒निके तथा # 
इति राजमार्तण्डाच । यत्त॒ छन्दोगपरिरिश्टम्-ू्यन््रोः कर्मणी ये च तयोः 
श्राद्धं न विते ।' इति, तत्तेषामेवेति कल्पतरुः । बहूुचकारिकायाम्-“सयादाग्यु- 
दयिकं श्राद्धं वृद्धिपू्तेषु कर्मसु । पुंसः सवनसीमन्तचोटोपनयनेष्विह् ॥ विवाहे चानल- 
धेयप्रभृतिश्रौतकर्मणि । इदं श्राद्धं प्रकुर्वन्ति द्विजा वृद्धिनिमित्तकम् ॥ अन्यैः षोडशसं- 
स्कारश्रावण्यादिष्वपीष्यते । वाप्यादयु्यापनादो तं कुः पूतनिमित्तकम् ॥' बोपदेवका- 
लादरौ-'सीमन्त्रतचौटनामकरणान्नप्राश्नोपायनस्नाधानविवाहयज्ञतनयो सत्तप्रतिष्ठास 
च । पुसूयावसथग्रवेरानसुता्यासयावलोकाश्रमखीकारक्षितिपामिषेकदयितादतों च नान्दी- 
गुखम् ॥' यत्त॒ कामधेनो-'जटाशयप्रतिष्ठायां व्रषोतससगीदिकर्मसु । वत्सराभ्यन्तरे 
पित्रोर्ृषस्योत्सर्गकर्मणि ॥ वृद्धिश्राद्धं न कुर्वीति तदन्यत्र समाचरेत् ।। इति । तत्र जट- 
रये व्रद्धिभाद्धस्य निषेधो न तु कर्माङ्भस्येति केचित् ¦! अन्ये वख निर्मूरतामाहुः । 
्राद्धकौस्यां निर्णयाश्रते च मास्ये-“अन्नप्रारे च सीमन्ते पूत्रोत्पत्तिनिमित्तके । 
पंसवे च निषेके च नवेवेद्मग्रवेराने ॥ देवव्ृक्षजटादीनां प्रतिष्ठायां विशेषतः । तीथेया- 

^ 

ब्रावरृषोत्सर्गे व्रद्धिभाद्धं कीर्तितम् ॥' इदं चावद्यकम्, चद्धोन तर्पिताये वे पितरो 
गरहभधिभिः । तद्धीनमफठं ज्ञेयमासुरो विधिरेव सः ॥" इति रातातपोक्तेः । अ 
श्राद्ध्रयं स एवाह-मातृश्राद्धं तु पूर्वं साविदरणां तदनन्तरम् । ततो मातामहानां च ब्रदधौ 
शराद्धू्यं स्म्रतम् ॥॥' 

तत्कालमाह थ्वीचन्द्रोदये गाग्येः-“मातृशादधं तु पूर्वः कर्मानि तु पैतृकम् । 
मातामहं चोत्तरदयुवृंद्धो शआ्राद्धघयं स्मृतम् ॥ अत्राप्यशक्तौ स॒ एव-“एृथगदनेष्वराक्त 
शदे कस्मिन् पूर्ववासरे । श्राद्ध्यं प्रकुर्वीति वैश्वदेवं तु ताचरिकम् ॥* इति । व्द्धमलु- 
रपि-'अरमे भिच्रकाखानां नान्दीश्राद्ध्रयं बुधः । पूर्वे प्रकुर्वीत पूर्वाह्ने मातपूर्व- 
कम् ॥" अत्र “महत्य पूर्वदुसदृहृरत्येषु इति ग्द्यपरिरि्टाद्चवृखा ज्ञेया 1 तच प्रात- 
रेव, पार्वणं चापरा्ञे तु प्रातवद्धिनिमित्तकम् ।' इति चातातपोक्तेः । अतर प्रातः- 
दाब्दः सार्भग्रहरपरः। श्रदरोऽप्यर्षसंयुक्तः प्रातरियभिधीयते ।' इति गाग्याक्तिरिति पथ्वी- 
चन्द्रः । इदं च पुत्रजन्मातिरिक्तविषयम् । तदादाचिः-पूर्बाह्ने वे भवेददधिर्विना 
जन्मनिमित्तकम् । पुत्रजन्मनि कुर्वीति श्राद्धं तात्काल्किं बुधः इति, एतदनियतनिमि- 
तपरम् \ “नियतेषु निमित्तेषु प्रातव्रद्धिनिमित्तकम् । तेषामनियतत्वे तु तदानन्तयैमिष्यते ॥ 
इति लौगाक्षिस्मतेः । आधानाङ्गं नान्दीश्राद्धं तपराक्ञ॒ एव, "आमश्राद्धं तु परवाह 
सिद्धान्नेन तु मध्यतः । पावणं चाऽपरा्ञे तु वृद्धिश्राद्धं तथाधिकम् ॥' इति नियते 
गाखबोक्तेः; 'नान्दीमुखाहयं वरीतराभिके त्वपराक्लतः । इति विष्णूक्ते । 

१--"नानिष्ा तु पिन् शराद्धे कमे वेदिकमाचरेत् इति निषेधादिति भावः । २--अस्याभे-“भशक्तो 
चद्धश्ातातपः-पूवह्ते मातृकं श्राद्धं मध्याहवे पेकृकं तथा । ततो मातामहानां च बृद्धो श्राद्धत्रयं 
स्म्रतम्ः इलयधिकं हस्तङिखितादश्ोदिषु । २--श्रातराल्दिक इति पाठः । 



३४८ निर्णयसिन्धौ [बृद्धमातृपूजा 

इदं च मातृपितृमातामहादिक्रमेण नवेदेवल्यं कार्यम् । तत्र॒ मातामदाः सपलीकाः । 
"ृद्धप्रमातामदप्रमातामहमातामहानां सपल्लीकानाम्ः इति प्रथ्वीचन्द्रोदये गारुडे 
गद्यरूयेण पाठात् । हेमाद्रौ राङ्कः-नान्दीमुखे सलयवसू संकीर्यो वैश्वदेविके 
वरद्धपरारारः-नान्दीमुखेभ्यो देवेभ्यः म्रदक्षिणकुशासनम् । पितुभ्यस्तन्युखेभ्यश्च 
प्रदक्षिणमिति स्प्रतिः ॥' यत्तु च्रद्धवसि्ठः-“नान्दीयुखे विवाहे च प्रपितामहपूर्व 
कम् ।! नाम संकीतैयेद्धद्रानन्यत्र पितुपूरवैकम् । यत्र स्म्रुलयर्थसारे-शरदधस॒ख्यास्तु 
पितरो वरद्धिशरद्धेषु भरुञ्षते ।' इति । यच गारुडे-व्युत्कमप्रतिपादनं तच शाखान्तर- 
विषयम् , पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्यः" इति बहुचपरिदिष्टे काल्यायनेन चानु- 
लोम्याप्नानात् । पृथ्वीचन्द्रोदयेऽप्येवम् । यत्तु केचिदृदधपदं पित्रादिषु प्रयुञ्जते । तन्न । 
“अनस्मदृद्धशब्दानामरूपाणामगोरिणाम् । अनाप्नामतिखचेश्च नान्दीश्राद्धं तु सन्यवत् ॥' 
इति पृथ्वीचन्द्रोदये सं्रहोक्तेः । न च निषेधादेव विधिः कल्प्यत इति वाच्यम् , 
प्ोष्ठपदीश्राद्धे प्रपितामहात्परेषां ब्रद्धपित्रादीनां देवतातवान्नान्दीशराद्धत्वसामान्येनेदापि 
तस्तौ निषेधात् । गोघनामादिनिषेधस्तु-श्ुभार्थी प्रथमान्तेन ब्रद्धो संकलपमाचरेत् ।' 
इत्युपक्रम्य “अनस्मद्भद्धश्ब्दानाम्ः इत्युक्तेः संकत्पश्राद्धपरः, 'सपिण्डके तु सर्वं भवतिः 
इति प्रयोगपारिजातात् । “मगोचनामभिरामघ्य पितृभ्योऽर््यै प्रदापयेत् । इति 
छन्दोगपरिरिष्टे तद्विधानात् । यत्त॒ ब्ाद्ये-“पिता पितामदश्ैव तथैव भ्रपिता- 
महः । यो द्यश्वूसुखा ह्येते पितरः परिकीर्तिताः ॥ तेभ्यः पूवतरा ये च प्रजावन्तः सुसै- 
धिताः । ते तु नान्दीमुखा नान्दी समृद्धिरिति कथ्यते ॥ इति, यच्च माकंण्डेयपुराणे- 
ये स्युः पितामहादुध्वै ते तु नान्दीमुखाः स्यतः ।' इति, तजीवयित्रादि त्रिककतृकवृद्धिभा- 
द्विषयम् ।! तेन तस्येदमावस्यकम् । यत्त॒ विषणुः-"पितरि पितामहे प्रपितामहे च जीवति 
नैव कुर्यात्" इति, तदशोदिविषयमिति कल्पतरुः । मदनपारिजातेऽप्येवम् । देमा- 
द्विस्त॒-“नान्दीमुखानां शराद्धं त॒ कन्याराशिगते रवौ । पैर्णमासयां तु कर्तव्यं वराहवचनं 
यथा ॥|' इति प्रोष्ठपदीश्राद्धेकवाक्यताक्त्रैव पूर्वेषां देवतात्मिलाह । अत्र सलयवसू विश्े- 
देवः इ्ुक्तं प्राक् । यत्त रातातपः-मातुः शाद्धं तु युगैः खाददैवं प्ा्युसैः पृथक् । 
इति, तद्वि्प्रयोगमातृश्राद्धपरम् । यत्च माकंण्डेयपुराणे-'विधेदेवविदीनं त॒ केचि- 
दिच्छन्ति मानवाः । इति, तद्धन्प्रयोगमातृश्ाद्धमिन्रश्रादधदवये विश्वदेवविकल्पार्थम् । प्रयो- 
ओक्ये तु देवनियमः इति हेमाद्धिः । 

एतच मातृपजापूवकं कार्यम्, अकृत्वा मातृयागं॑तु यः श्राद्धं परििषयेत् । तस्य 
कोधसमाविष्टा दिसामिच्छन्ति मातरः ॥ इति रातातपोक्तेः । कौमैऽपि-पुष्य- 
धूपैः सनेवेयेगन्धाचरभूषणेरपि । पूजयित्वा मातृगणं कुर्याच्छराद्धत्रयं बुधः ॥' इति । 
छन्दोगपरिदिष्टे-कमीदिषु तु सर्वेषु मातरः सगणाधिपाः । पूजनीयाः प्रयतेन 
पूजिताः पूजयन्ति ताः ॥ प्रतिमासु च शुद्धासु टिखिता वा पादिषु । अपि वाक्षतपु्ेषु 
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नवे परथगिविधैः ॥ ुड्यरमां वसोधौरां सप्तधारां धृतेन तु ! कारयेत्वधारं वा नाति- 
नीचां न चोच्छ्रिताम् ॥ आयुष्याणि च शान्यथं जघ्वा तत्र समाहितः । षड्भ्यः पितृभ्यस- 
द॒ आाद्धदानमुपक्रमेत् ॥' अत्र सर्वेष्विति ग्रहणात् ग्रहयज्ञतदिकारेष्वपि निदं शाद्धम् । 
नानिष्र तु पिन् श्राद्धे कम किित्समाचरेत्" । इति शातातपोक्तेञ्च । इयं च वसो- 
धोरा तच्छखीयानां नियता, अन्येषां नियता, श्वहृल्पं वा खग्र्योक्तम्” इत्युक्तेः । करणे 
तभ्युदयः, "यन्नाभ्नातं खशाखयाम्' इत्युक्तेः । आयुष्याणि=भानो भद्राः इलादीनि । षड्भ्य 
इति मात्रादिषिकोपटक्षणमिति षथ्वीचन्द्रोदयः । छन्दोगानां षददेवलम्, अन्येषां नव- 
देवयमिव्याह्याकंः। मम तु मतं कोकिठमतावुसारिणां मातृमातामहप्रमातामहा इति 
मात्रा सहैव मातामहश्राद्धकरणात् तदिषय मिदं षड्भ्य इति । 

मातरस्तचैवोक्ताः-गोरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया । देवसेना खधा 
सवाहा मातरो ठोकमातरः ॥ धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरास्मदेवतया सह । गणेरेनाधिका ह्येता 
बद्धो पू्याश्तुर्दश ॥' मातरो लोकमातर इति सर्वविेषणं, तेन चतुंशत्वम् । यदा पोड- 
शेति पाटस्तदा देवतान्तरम् । चन्द्रिकायां चतुर्विंदातिमते तन्या रक्ताः-ति्ः 
पूज्याः पितुः पक्षे तिखो मातामहे तथा । इयेता मातरः प्रोक्ताः पितुमीतुः खसष्टमी ॥' 
आसां जीवने प्रयक्षं पूजनम् ! गतानां खक्षतपुज्ञेषिति हेमाद्रिः । श्रह्माण्या्ास्तथा सप 
दुगाकषे्रगणापिपान् । बद्यादो पूजयित्वा तु प्वा्रान्दीमुखान् पिदन् ॥ मातुपूर्वान् पिवन् 
पूज्य ततो मातामहानपि । मातामहीस्ततः केचिद्युग्मा भोज्या द्विजातयः ॥" इति । अत्र 
दादशदेवतस् देशाचाराद्रयवखा । ब्रद्माण्या्याः-श्राद्यी महेशरी चैव कौमारी वैष्णवी 
तथा । वाराही च तथेन्द्राणी चागुण्डा सप्त मातरः ॥' इव्यपरार्फे उक्ताः । त्र चोटा- 
दीनां योगपचे तत्रोक्ता छन्दोगपरि दि ्े-'गणगः ियमाणानां मातृभ्यः पूजन सकृत् 
सकृदेव भवेच्छ्रद्धमादो न पृथगादिषु ।)' मातृभ्यः इति षष्ठयर्थे चतुर्थी । गणशः पैकनक- 
पुत्राणां संस्कारेष्वेकदिने एकदेशकाटकर्रक्यादियर्थः । तथा-असक्रयानि कर्माणि क्रियेरन् 
कर्मकारिभिः । प्रतिप्रयोगं नैव स्युर्मातरः सगणाधिपाः ॥' कमोवृत्तावपि ङुतर श्राद्ध कार्य 
क च नेरयुक्ते तच्चैव-“आधने दोमयोश्चैव वैश्वदेवे तथेव च । बठिकर्मणि दरें च् पूणै- 
मासे तयेव च ॥ नवयन्ञे च यज्ञज्ञा वदन्येवं मनीषिणः । एकमेव मवेच्छ द्धमेतेषु न 
पृथक् प्रथक् ॥' एतेषु प्रतिप्रयोग नावतैते किंखादो । एतद्धित्रे सोमयागादो तु प्रतिप्रयोग- 
मावतेत् एव श्राद्धमिद्थः । 

कचिदादावपरि निषेधमाह स॒ एव-नाष्टकासु भवेच्छाद्धं न श्रद्धे शराद्धमिष्यते । न 
सोष्यन्ती जातकरमप्रोषितागतकर्मूसु ॥ विवाहादिः करमैगणो य रक्तो गमौधाने शुश्वमो 
पीपयत नयतव व 

१--"बहस्पं वा स्वगृद्योक्तं यख क्म भरचो दितम् । तस्य तावति शाखार्थं कृते सवैः इतो भवेत् ५ 
इति सेयसुक्तिः । २--एकसेव पुत्रादेयुगपदनेकेषखु नामकरणादि संस्करिष्वेकसिन्नह मि देशकारकत्रैक्या- 
न्रान्दीश्राद्धमातृका पूजने सङ्कदेव कार्ये । अनेकानां पुत्राणां जातकमौदिसंस्कारेषु संस्कायभेदेन संस्कार 
भेदेऽपि ब्ृद्धिश्राद्धादि सक्कदेवेति ज्ञेयम् ॥ 
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यद्य चान्ते । विवाहादवकमेवातर कुयच्छरद्धं नादौ कर्मणः कर्मणः सत् ॥” सोष्यन्या= 
आसत्रमरसवायाः । 'सोष्यन्तीमग्युक्ष्य' इत्यक्त करम । कालययायनोक्तय श्राद्धस्य पाक् 

्राधान्यात्तख च-जातश्रद्धे न दातु पक्षाचे ब्राह्मणेष्वपि ! इति निविधान्न जातकर्मणि 

नान्दीश्रादधमिव्ाद्ाकःः । अआमानेन वा काथैमिलपि तेनैवोक्तम् । गोौडास्तु जातकर्म 
ण्येव निषेधः । पुत्रजन्मनिमित्तकं तु कार्यमेव । “जन्मन्यथोपनयने' इरयक्तेः | नैमितिक्- 

मथो वके श्राद्धमम्बुदयातमकम् । पुत्रजन्मनि तत्कार्य जातकर्मसम् नः ॥' इति माक- 
ष्डेयपुराणातरेलाहुः । दारलतायां आ्राद्धविवेके चैवम् । एतेन जातकर्मणि काल- 
न्रे श्राद्धनिपेधो न पुत्रजन्मदिने इति वाचस्पतिमतं पस्तम् । अथ “निषेककाठे' इति 

वचनात् गभीधाने न निषेधः । (निषेककाठे सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । जञेयं पुंसवने 

श्राद्धं कर्माह्गं विधिवल्करृतम् ॥ इति पारस्करः ।) प्रोषितेति श्रोष्येय गृहालपतिष्ते पुत्र 
दृषा जपति इति विदितं कर्मे । विवादादिः गभीधानान्तो यो शृपरवेशचतुर्थीकमीदिः क्- 
समूह् उक्तः सूत्रकारेण, तत्रापि प्रतिकर्म नेद्थः । अन्येऽपि हलभियोगादयोऽपवादविषया- 
स्तत्रैव ज्ञेयाः । अग्रचारान्नोच्यन्ते । 

अथाच्राधिकारिणः । विष्णुपुराणे-“जातसखय जातकमोदि कियाकाण्डमरेषतः । 
पिता पुत्रं दुर्वी श्राद्धं चाभ्युदयात्मकम् ॥ अत्र केचित् जीवपितुः साभेख बृद्धि- 
श्राद्धेऽधिकाये नतु निरज, “न्. जीवदितृकः कुरयाच्छराद्धम्भिमृते द्विजः । येभ्य एव पिता 
द्यत्तेभ्यः दुर्वीत साभिकः ॥ पितामहेऽप्येवमेव कुर्याजीवति साभिकः । साभिकोऽपि न 
कुर्वीत जीवति प्रपितामहे ॥ इति चन्द्रिकायां खुभन्तुक्तेरियाहुः । परयोगपारिजा- 
तेऽप्यनाहिताभिमं कुयीदिति यद्वयास्यातम्। तन्न । अनभिकोऽपि कुर्वीत जन्मादौ वृद्धि- 
कर्मणि ! येभ्य ए पिता द्यात्तानेवोदिश्य तयेत् ॥ इति हारीतोक्तेः । सौमन्तर्वं 
त॒ वृद्धिशराद्धमिन्रश्राद्धपरमिद्युक्तं मदनरत्ने । श्राद्धपदं पिण्डपितृयज्ञपरमिति परथ्वी- 
चन्द्रोदयः । निर्णयाख्ते तु हारीतीयेऽनभिकोऽनाहिताभिरमिप्रेतः । पूर्वैवचने 
त॒ साभनिकः श्रौताधिः स्मातभिश्योच्यते । तेनोभयाभिदीनस्य नेल्युक्तम् । तन्न । पूर्वा 
त्तदिशा गतिसेभवेऽनयिपदस्य स्मातयिपरतवे मानामावात् । वक्ष्यमाणनिलयानिदसंयोग- 
विरोधात् । "पितरो जनकस्येज्या यावद्रतमनाहितम् । समाहितत्रतः प्ात्खान्यजेत 
पितामहान् ।" इति प्रथ्वीचन्द्रोदये यमवचोविरोधाचच । अपरार्काऽपि-^समाव- 
तैने बह्यचारी खयमेव नान्दीश्राद्धं कुर्यात्" इलाह । अतः पू्वैमेव साधु । बोपदेवो- 
ऽप्येवमाह् । यच्च॒ मतं जीवपितुः पुत्रनामक्मीदो न वृद्धिश्राद्धं, हारीतीये-जन्मादावि- 
लयादिङषब्देन तस्माप्तावपि,-“उद्वाहे पुत्रजनने पिव्यष्ठयां सौमिके मखे । तीर्थं ब्राह्मण 

१--कोष्टकस्ांशः केषुचिदादरष न दरयते । २--“गृहभवेद्टतिहोमचतुर्थीः इति पाठः कचित् । 
३--अन्र यद्यपि पुज्नखेति पुस्त्वपरामर्शोऽस्ति तथापि 'तूष्णीमेताः क्रियाः खीणाम्? इति याच्वस्क्यस्मर- 
तिप्रामाण्यात्कन्याया जपि मन्नरहिता जातकादिसंस्कारास्तदङ्गमाभ्युदयिकश्नाद्ं च विहितमेव । 
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भायाते षडेते जीवतः पितुः ॥' इति । मेच्रायणीयपरिशिष्टे-“उद्राह एव तस्योपसंहारत्। 
एवं यत्र तु संस्कारादिपदं तदयप्युद्राहादिपरमेवः इति । तंत्र । उद्राहपदसय खविवाहपरत्- 
स्यापि संभवात् । पुत्रविवाहपरते मानाभावात् । (नामकर्मणि बाठानां चूडाकमीदिके तथाः 
इ्यादिमिर्नियश्राद्धय चोटाचङ्गत्वावगतो निलयानिलयसंयोगविरोधाच्च ! अतो जन्मादाविति 
सवेसंस्कारसंग्रहः । तथा कालयायनः-'खपितृभ्यः पिता दब स्सुतसंस्कारकर्मसु  प््डि- 
नोद्रहनात्तेषां तस्यामावे त॒ तत्मात् ॥' युतानां चौखादिसंस्कारेषु पिता खपित्भ्यः 
पिण्डान् श्राद्धं 'पिण्डदोँऽसहरशचेषाम्' इति दशे नात् भद्रहनादरिवाहपर्यन्तं दद्यात् । 
विवाहश्च प्रथमः, नान्दीश्राद्धं पिता ऊु्यादाचे पाणिग्रह बुधः । अत उर्ध्वं प्रकुर्वीत खय- 
मेव तु नान्दिकम् ॥' इति स्ते; । तख पितुरमवि तक्कमात्, “असंस्कृतास्तु संस्कायी 
भरातुभिः पूर्वसंस्कतेः ।' इति यः कर्तृक्रमस्तेन कमेण ज्येष्ठ्रत्रादिरदयादिति चन्द्रिकादयः। 
देमाद्रिस्त तख पितुरभावे यः पितृव्यमातुरादिः संस्छु्यास तक्रमाससंस्कार्यपितृक्रमाद- 
यात्र तु खपितृभ्य इति व्याचख्यौ । 

समावतेनस्यापि विवाहप्राचीनसुतसंस्कारतात् पितैव नान्दीश्राद्धं क्यात् । तदभावे 
उयेषभाव्ादिः । तदभावे खयमेव कुर्यात् , उपनयनेन क्मीधिकारख जातत्वात् । एवमाच- 
विवाहेऽपीति एरथ्वीचन्द्रोदयचन्द्रिकादयः । मदनरज्नेऽप्येवम् । यदा तु पितरि 
५ सेन्य् 9 ५ ७ + € सते प्रोषिते पतिते वा धमाथं तसुत्रमन्यः संस्छुयीत्तदा संस्कायैपितुः पित्रादिभ्यो दचात्, 
“पितरो जनकसयेज्या यावद्रतमनादितम् । समाहितब्तः प्वात्खान्यजेत पितामहान ॥ इति 
ण्थ्वीचन्द्रोदये यमोक्ते; । जीवयितृकसय विशेषमाह काल्यायनः-चरद्धौ तीथं च 
संन्यस्ते ताते च पतिते सति । येभ्य एव पिता दथत्तेभ्यो दचाद्खथं सुतः ॥' इति । यत 
बहुच परिरिष्टे-जीवपिता सुतसंस्कारेषु मातमातामहयोः यौत् । तसां जीवन्यां 
मातामहस्येव' इति, तत् तच्छखीयानामेवेति दिक् । स्रतितच््वादिगौडयरन्थेषु तु 
जीवन्मातृकः पितामद्यादिभ्यो वद्धो दयात्, जीवन्तमपि दद्याद्र प्रेतायान्नोदके द्विजः" इति 
काल्यायनोक्तेः । जीवे तस्मिन्सुताः कुः पितामद्या सहैव तु । तसां चैव तु जीवलां 
तसाः शश्वेति निश्चयः ]' इति हारीतोक्तेशेत्युक्तम् । तस्मिन~मर्तरि । दाक्चिणा- 
त्यास्त पूर्वोक्तख सपिण्डीकरणादि विषयत्वात् । जीवेत यदि वगीचस्तं वर्थ तु परियजेत्!' 
इति वचनात्तदर्गखय ठोप एवेदयाहुः । यत्त॒ चन्द्रिकायां पारस्करः-'निषेककाठे सोमे 
च सीमन्तोन्नयने तथा । ज्ञेयं पुंसवने श्राद्धं कर्माङ्गं बृद्धिवच्च तत् ॥' इति । तत्र गमीधा- 
नादो कर्माङ्गं, जातकमीदावुक्तं तु व्रद्धिभाद्धं प्रथगेव, वृद्धिवदिल्यक्तेः। गौडनिबन्धे 
मात्स्ये-अन्नप्रारे च सीमन्ते पुत्रोतपत्तिनिमित्तके । पुंसवे च निषेके च नववेदमप्रवेरने ॥ 
देवनरते जटादीनां प्रतिष्ठायां तथेव च । तीथयत्राव्षोर्सर्गे बृद्धिाद्ध प्रकीर्तितम् ॥' अत्र 
भूतनिमित्तानां वृद्धिम्, भाविनिमित्तानामङ्गतलम् । वृद्धिशब्द सद्धमौतिदेशाथ इति 

१--^जीवन्तमतिः इति पाठः । २--'वेदनतेः इत्ति कचित् । 



३५२ निणयसिन्धौ [ श्राद्धयेतिकर्तव्यता 

गौडाः । अन्ये तु निषेकादो कमाज्गवृद्धिशराद्धयोः समचयमाहुः । नान्दीश्च द्वसंज्ञा 
तूमयादुगता ॥ 

अथेतिकर्तव्यता । पृथ्वीचन्द्रौदये ब्रद्धपरादारः-'मार्याः श॒तपन्या वां 
मलिकाङ्कन्जयोरपि । केतक्यः पाटलयथा वा देया माल न लोहिता ॥' श्राद्धे माठानि- 
वेधसयायमपवादः ! तथा-सुवेषभूषणेसत्र साठंकरिसथा नेः । कुङ्कमा्नुरिप्ताङ्गेमीव्य 
तु ब्राहणः सह ॥ ख्ियोऽपि स्युसथामूता गीतनूयादिदर्िताः ॥ हेमाद्रौ बरह्माण्डे- 
कुरा्याने च दवीः स्यु्म्रस्यामिव्रद्धयेः । कुरा अपि वक्ष्यन्ते ! छन्दयोगपरिदिष- 
श्रातरामतरितान् विप्रान् युम्मानुभयतस्तथा ।' उमयतःदेवे पिव्यि च । वेशवदेवे द्रौ विम, 
पित्रादीनामेकैकस द्र द्वाविति विंशतिः तरिके वा द्ावियषो विग्राः अत्र विप्राखाभे श्ियोऽपि 
भोज्या इयादापररके ब्रद्धवसिष्ठः-'मातृश्राद्धे तु विप्राणामलमे पूयेदपि । पतिपुत्रा- 
न्विता भव्या योषितोऽष्टौ कुखोद्धवाः ॥ मातृके चतक्लः मातामरीत्रिके चेलयष्टाविति 
हेमाद्विः । अत्र पिव्ये प्राड्मुखा विप्राः । पाच प्ये चतुरस मण्डलमिति जयन्तः । 
हेमाद्रौ त्राद्ये-'विप्रान् परदक्षिणावतं प्राङ्पुखानुपवेशयेत् । छन्दोगपरिचि्े-"गोत्- 
नामभिरामन्य पितृभ्योऽ््यं प्रदापयेत् । नात्रापसव्यकरणं न पिच्य तीथमिष्यते ॥ व्येषटो- 
तरकरान्युग्मान्कर्राग्पवि्रकान् । कृताय संमदातव्यं नैकेकसात्र दीयते ॥' पिवदे- 
रौ दरौ विप्रौ तयोर्दक्षिणदस्तौ संयोज्य प्रथमोपवेशितविश्क्रोपरि तत्रेण दयोर्यं द्यादि- 
यर्थः । बहचकारिकायां तु-दत्ताप्यीदेकदेशः सखाद््यंदानं प्रतिद्विजम् । आबृक्तिरपि 
मच्रस्य प्रतित्राद्यणमिष्यते ॥ प्रतिटिजं परथङ्कयात्रिवीटयष्यनुमच्रणम् ॥` इत्युक्तम् । मधु 
मध्विति यस्तत्र भरिजपोऽशितुमिच्छताम् । गायत्यनन्तरं सतोत्रं मधुमच्रविवजितम् ॥ न 
चाश्षस्तु जपेदत्र कदाचिषितृसुक्तकम् ।' तथा-(संपन्नमिति तृषाःखप्रश्चस्ाने विधीयते । 
सुसंपन्नमिति प्रोक्ते रोषमन्नं निवेदयेत् ॥ अक्षय्योदकदानं च अध्यैदानवदिष्यते । षषठयेव 
नियतं कुयान्न चतुभ्यो कदाचन ॥' 

चन्द्रोदये जाद्य-"टेच्छुनिसूक्तं तु खस्िसृक्तं शुभं तथा । नान्दीमुखान् 
पिवन् भक्या साज्ञङिश्च समाहयेत् ॥ तथा-शाल्यन्नं दधिमध्वक्तं बदराणि यवांसथा । 
मिश्रीकृत्वा तु चतुरः पिण्डान् श्ीफरसंनिभान् ॥ दयात्रान्दीमसेभ्यश्च पितृभ्यो विपिपूर्व- 
कम् । द्राक्षामलकमूलानि यवांश्च विनियोजयेत् ॥ तान्येव दक्षिणार्थं ॑तु दयाद्विरेषु 
सर्वदा ॥' तत्रैव चतुर्विरातिमते-द्रौ दरौ चाभ्युदये पिण्डवेकैकसौ विनिक्षिपेत् । एकं 
नान्न प्रं तूष्णीं दचयापिण्डानण्थक्एथक् ॥ वसिष्ठः श्राङूमुखो देवतीर्थेन ्राक्लेु 
उुयेषु च । द्त्वा पिण्डान्न दुर्वा पिण्डपामधोयुखम् ॥' नान्दीुखेभ्यः पितृभ्यः 
खाति वा पिण्डदानमव् इति च्रत्तिः । चत्र पिण्डः ताकरृता इत्युक्तं ततैव मविष्ये- 
पिण्डनिवंपणं छुयान्न वा कुयाद्विवक्षणः 1 वृद्धिदे महाबाहो कुठधर्मानवेश्य तु ॥' 

$ वता्यलैक्वेराव् सादः इहि पाठः {` 11-11-11 



जीवदित्कश्राद्धनि्णयः ] तृतीयपरिच्छेदस्योत्तरा्म् । ३५५३ 

छागखेयः-“अौकरणमध्यं चाऽऽवाहनं चावनेजनम् । पिण्डश्राद्ध परकर्वीति पिण्डदीने 
निवैते ॥' तेनात्र भोजनस्येव प्रधानत्वा्यदि विप्र वमनं तदा तस्यैव पार्वण पुनरावर- 
तिरिति सिद्धम् । अत्र सांक्ये विरोषः पयोग पारिजाते संयहे-शुमार्थी प्रथमान्तेन 
वृद्धौ सांकल्पमाचेत् । न षष्ठया यदि वा कुयान्महादोषोऽमिजायते ॥' नामगोघादि निषेधो- 
ऽप्यत्रैव नतु सप्ण्डिकश्ाद्धे इति सर एव | 

अच्रायं कमः । नान्दीश्राद्ध दैवे क्षणः क्रियताम् इति द्वौ युगपञ्चिमन्य ओंतथेति 
विग्राभ्यां युगपटुक्ते प्राघ्रतां भवन्तौ म्रा्रवाव इति वैश्वदेववत् पत्ये च द्विवचनान्तेन 
विग्र प्रयोगं कुर्यात् । आदितमेस्तु देमान्र जादे योऽगर तु विवमनेऽपि वृद्धौ 
पिण्डान्न निर्वपेत् । पतन्ति पितरस्तसय नरके स च पच्यते ॥ बहूुचपरिरिष्टे-“े 
दर्भौ पवित्राणि चस्वारि । रंनोदेवीर्यियुमचरितापु यवानावपति-' यवोऽसि सोमदेवलो 
गोसवे देवनिर्मितः । प्रलवद्धिः प्रत्तः पुष्ट्या नान्दीमुखान्पिदरनिमलिकान्प्रणयाहि नः 
खाहे"ति खाहाष्यी; इति प्रच्छति । विश्वेदेवा इदं बो अर्घ्य, नान्दीमुखाः पितर इति यथा- 
लिङ्गमर्ष्यदानं गन्धादिदानं दिदि: । पाणो होमोऽ्ये कव्यवाहनाय खाहा, सोमाय पितृ- 
मते खिति । “अतो देवा अवन्तु नः इदयङ्घ्ठग्रहणम् । पावमानीः रोवर्तीरेद्रीस- 
तिरथं च श्रावयेत् मधुवाता ऋचः खाने उपास्मे गायतेति प्च मधुमतीः श्रावयेदक्षन्नमी- 
मदन्तेति च षष्ठी स॒क्तरेषेणेकेकस्य दौ दौ पिण्डि दचात् इति । चन्द्रिकायां च्द्ध्- 
वसिष्ठः-“पितप्रशने तु संपन्नं देत रुचितमिलयपि । दधिकर्कन्धुमिश्राश्च पिण्डाः कायी 
यथाक्रमम् ॥' कालयायनः-ल्यमूषुवाजिनम्ः इति विप्रं विसर्जयेत् । "नान्दीमुखाः 
पितरः प्रीयन्ताम् इलक्षम्यखाने, खधां वाचयिष्य इलस्य थने नान्दीमुखान् पिदन् 
वाचयिष्ये" इति, न खधां प्रयुञ्जीतेति । अत्र साभिरनभिवा आदो वैश्वदेवं कुर्यात् । आदौ 
बृद्धो क्षये चान्ते दशे मध्ये महारये । एको निवृत्ते तु वैश्वदेवो विधीयते ॥ इव्या- 
दारै चाङ्ायनपरिरिश्त् । हेमाद्रौ तु-शेषमन्रमनज्ञाप्य वेशवदेवक्रियां ततः । 
्रादधाहवि शराद्धरोषेण वैश्वदेवं समाचरेत् ॥' इति चतुर्विंरातिमतान्नान्दीश्राद्धेऽप्यन्ते 
वैश्वदेव उक्तः । बहचानामपि वरस्यारोचनात्तथेव । पूर्वोक्तं तु येषां परिरिष्टे तद्धिषय- 
मन्यविषर्थं वा ज्ञेयम् । अत्र श्राद्धङ्गतपणं नेच्युक्तं प्राक् । इति ॥ 

इति निर्णयसिन्धो चृद्धिश्राद्धम् ॥ 
अथ जीवत्पितकश्चाद्धम् । तत्रानेकपक्षा श्द्यन्ते । जीवन्तं पितरं भोजयित्वा 

परयोः श्राद्धं कुयीदियेकः । होमान्तमेव कुयीदिटयन्यः,-!होमान्तः पितृयज्ञः स्याञ्जीदे 
पितरि जानतः 1 पितरं भोजयित्वा वा पिण्ड निप्रणुयात् परौ ॥" इति यज्ञपार््वोक्तिः | 
'यदि जीवपिता न ददयादाहोमाकृत्ा विरमेत् इत्यापस्तम्बोक्तेश्च । "जीवतां 
पिण्डानम्नो हृत्वा परेभ्यो देयम् इलपरः,-जुहूयाञीवेभ्यः' इत्याभ्वलखायनोक्तेः । 

१-- रौ दमौ पवित्रे, पथित्राणिः इति पाठः । २--वृषिप्रश्ने' इति पाठः । ३-“मध्ये अर्धे तु | 
पार्वणे" इति पाठः । 

४५५ नि° धि 



३५४ निणैयसिन्धौ [ जीववियतकशराद्धनिर्णयः 

जीवतामजीवतां च पिण्डदानमितीतरः-"जीवतामजीवतां वा देयमेवेति हिरण्यकेतुः' इति 
निगमात् । 'तस्माज्जीवतिता इुयाहाभ्यामेव न संशयः ।' इति भविष्योक्तेद्रभ्यामे- 
व्ेयन्यः । एते पक्षाः कलौ निषिद्धाः, श्रयक्षम्चनं श्राद्धे निषिद्धं मनुर्वीत् । पिण्डनि- 
व॑पणं चापि महापातकसंमितम् ॥' इति परथ्वीचन्द्रोदये मविष्योक्तेः। चन्द्रिका 
प्येवम् । तस्मात् पितरि जीवति श्राद्धानारम्भ एेलेकः पक्षः । (पितुः पितृकयेषु 
अधिकारो न वियते ।' इति कालयायनोक्तेः । “जीवे पितरि वै पुत्रः श्राद्धकाठं विवर्ज- 
येत् !' इति हारीतोक्ते । पितः पित्रादिभ्यो दचादिति सिद्धान्तः, भरियमणि तु 
पितरि पूवषमेव निर्वपेत् ।' इति मनृक्तः । पितुः पितरभ्यो वा द्यात्सपिते्यपरा 
श्रुतिः ।' इति कालयायनोक्तेश्च । अयं बहुसंमतः पक्षः । अन्ये तु शाखाभेदेन ज्ञेयाः । 
एवं जीवन्मातामरेनाप्यूहेन कार्यम् । “मातामहानामप्येवं श्राद्धं कुयाद्रिचक्षणः । मग्रो- 
हेन यथान्यायं शेषाणां मव्रवर्जितम् ।" इति विष्णक्तेः । एवं मात्रादिकस्यापि तथा 
मातामहादिके ) इति प्रथ्वीचन्द्रोदयेऽभ्रिपुराणाच । "पितरि जीवति तु खमातरि 
भृतायामपि पितुरेव मातृमातामहयोः कुर्यात् । येभ्य एव पिता दय्यात्ः इति वक्ष्यमाण- 
वचनात्” इति पितामदहचरणाः । मदन्रल्ने तु-जीवपिता सखमात्रमातामहयो- 
दैवात्" इव्युक्तम्। कारादऽप्येवम् । “मृते तु पितरि जीवन्मातृकः पितामद्यादिभ्यो 
वृद्धौ दयात् इति स्छतितत्वादिगौडग्रन्थाः । दाक्चिणादयास्तु-“पितवर्गे मात्रवमे 
तथा मातामहसख च । वेतु यदि वगधिस्तं वणं तु °परियिजेत् ॥" इति वचनात 
याग एवेयाहुः । 

एवे पतितसंन्यस्त पितृकदेरपि ज्ञेयम्, धृद्धो तीर्थं च संन्यस्ते ताते च पतिते सति । 
येभ्य एव पिता दचात्तभ्यो दचात्खयं सुतः ॥ इति षटू्चिदान्मतात् । संन्यस्ते 
जीवतीदर्थः 1 मृते तु संन्यसते तदायेव देयम् । मृतेऽपि परेभ्य एेति गौडाः । कालया- 
यनोऽपि-श्राह्यणादिहते ताते पतिते सङ्गव्जिते । व्युक्रमाच गते देयं येभ्य एव ददा- 
यसौ ।' अयं च संन्यस्तपित्रदेरविरेषातसर्वश्राद्धेऽधिकारः । एतच्रिदण्डिपरम् । एका- 
दशाहपा्वणवार्षिकरा्यपि तस्येव,-“भहन्येकादे प्राते पर्वणं तु विधीयते । इत्युक्ता 
त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेतत्वं नैव जायते ॥ इत्युदानसा विशेषोक्तः 1 श्राद्यणादिहतेः इया- 
दिनिषेषस्तेकदण्डादिपरः । अतः परमहेसानां वार्षिकादिकमपि न कामिति दआल्पाणि- 
्राद्धतत््वादयो गौडय्नल्था; । इदमेव तु युक्तम् । यत्त॒ हेमाद्रौ कोष्डिन्यः- 
(द्रीश्ाद्धं गयाश्राद्धं श्राद्धं चापरपक्िकम् । न जीवपितृकः कुयीत्तङेसतर्पणमेव च ॥' इति, 
तस्संन्यस्तपित्रायतिरिक्तविषयम् । भेच्नायणीयपरिरि्े-उद्वाहे पुत्रजनने पैत्ेष्टयां 
सोमिके मखे । तीर्थ ब्राह्मण आयाते षडेते जीवतः पितुः ।॥ त्त्रैव-'महानदीषु सर्वासु 
तीर्थ च मयाभृते ¦ जीवतस्ितापि कुर्वीत आद्धं पा्ैणधर्मबत् ॥ गयागृते इति मातृ- 
प्व 

किक ताते पतिते सङ्गवनिते । ब्युस्कमाच् ते नेव कार्यं श्राद्धादि किञ्चन” इति सेयं 
६ । 
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व्यतिर्किविषयम् ,-अन्वष्टक्यं गयाप्राप्नो सां यत्र मृतेऽहनि । मातुः श्राद्धं सुतः कुयीदि- 
तर्थपि च जीवति ॥* इति तन्नेवोक्तेः । गयप्रा्तौ प्रासङ्िक्याम्,-'गयां प्रसङ्गतो गत्वा 
मातुः श्राद्धं समाचरेत् ।' इति वचनात् । तेन सृतमातृको गयायां तस्पार्वैणमाघरं कुयात् । 
तञ्जीवने तु तीरथशराद्धमपि नेति कालादशस्छतिदपेणादयः। अन्ये तु गता श्राद्धं नेति 
निषेधाथेः । सामान्यतः प्रापतं तीथश्राद्धं भवदेव गयायामिलाहुः । 

यदा तु पितुः प्रतिनिधित्वेन गयां याति, तदा यजमानस्य पितृपितामहपपितामहा इयेवं 
श्राद्धम् । तत्र खमातुः पितृपलीतवेनेकोषिष्टं कृतवा मातृखेन पुनः पर्वणं कुयीदिति चिस्थरी- 
सेतौ । तच फल्गुविष्णुपदाक्षम्यवरेष्वेवेति केचित् आचान्ते एवेलन्ये । मध्यमाम्त 
इलयपरे । संकोचहेखभावात्तत्रयसर्वश्राद्धानि मातुः कायौणीति युक्तं प्रतिभाति । यत्त॒ मदन- 
पारिजाते-न जीवयितृकः ङुयौच्छद्धमभिम्ते द्विजः । येभ्य एव पिति दचयत्तेभ्यः कुर्वीत 
सामिकः ॥' इति खमन्तू क्तः सेर जीववितृकख तीथोदिभाद्धम॒क्तम् । साभेरपि भेा- 
यणीयशाखीयस्येव नान्येषाम् । षडेते जीवतः पितुः" इति तत्परिगिष्टे एवोक्तेरिति रल्लाव- 
लीदिवोदासाद्याः । तदयुक्तम् ! सौमन्तवं पिण्डपितृयज्ञविषयं संन्यस्तपित्रायतिस्ति- 
विषयं वेति परथ्वीचन्द्रोदयोक्तेः । वद्धो तीर्थ ॒चेयादेः साधारण्येनास्यापि तथालाच्। 
तथा निरमेरपि नान्दीश्राद्धसुक्तं प्राक । एवं पितामहजीवनेऽपि ज्ञेयम् । विरोषः पितृक्रत- 
जीवत्पितृकनिर्णये ज्ञेयः । 

श्रथ पितामहे जीवति सृते च पितरि यथपि "पितामहो वा तच्छराद्धे सुञ्जीतेयत्रवी- 
न्मतुः ।' इति मनुना जीवतः पितामहस्य मोजनसुक्तं तथापि प्रयक्षाचनख पूरव निषिद्ध- 
त्वात् पितामहं विहाय पितृप्रपितामहवृद्धभ्रपितामहेभ्यो देयम् ,-"पिता यश्य निवृत्तः 
साजीवेच्वापि पितामहः ! पितुः स नाम संकीटयै कीतेयेखपितामहम् ॥" इति मनृकक्तेः । 
अयमेव सर्वसंमतः पक्षः । यत्त॒ छृन्दोगपरिरि्टे-“पितामहे धरियमाणे पितुः प्रेतख 
निर्वपेत् । पितुस्तस्य च वृत्तस्य जीवेचेत्पितामहः ॥ इति एकपुरुषं द्विपुरुषं वा पावेण- 
माह, तत्तीथपितृयज्ञपरम् । वद्धो पूर्वोक्तमेव । एवं पूर्वयोतयोः प्रपितामहे जीवति पितू- 
मत्रे भृते प्रयोर्जवितोश्च ब्रद्धपरपितामहादिभ्यो ज्ञेयम् । जीवन्तमपि दबाद्वा प्रेताया- 
नोदके द्विजः ।' इति कात्यायनोक्तेश्च । एतत्सव मनसिक्ृलाऽऽह हेमाद्रौ विष्णुः- 
“पितरि जीवति यः भाद्धं कुर्यायेषां पिता कुर्यात्तेषां, पितरि पितामहे च जीवति येषां 
पितामहः, पितरि पितामहे प्रपितामहे च जीवति नेव कुयीत् । यस्य पिता प्रेतः स्यात्स 
पित्रे पिण्डं निधाय पितामहात् प्रभ्यां दवाभ्यां दयात् । यस्य पितामहः परेतः स्यात्स 
तस्मै पिण्डं निधाय प्रपितामहात्पराभ्यां दयात् । यस्य पिता पितामह प्रेती खातां स 
ताभ्यां पिण्ड दवा पितामहपितामहाय दद्यात् । “मातामहानामप्येवं श्राद्धं इयाद्रिच- 
क्षणः । मध्रोहेन यथान्यायं शेषाणां मच्रवरजिंतम् ॥' इति । अत्र पितृवन्मातामदे जीवति 
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तसित्रादिभ्यः । यथा तत्र तरिषु जीवस्सु नैव कुयीत्तथात्रापीटयादि सवैमतिदेशयम् । एवं 
मातृजीवनेऽषीति छरूपाणिकालादश्ौ । तन्न । पेभ्य एव इलादौ यच्छब्ददेव्यक्तिवि- 
शेषवाचिलेन तरदभ्रसज्ञादिति दिक् । उत्तरं व्याख्यातं प्रार् । यचत्र विन्ञानेश्वरे- 
णोक्त “पित्र पिण्डं निधायेति पितुरेकोष्ष्टविधिना श्राद्धं कृता प्रपितामहादिभ्यः पावें 
र्यात्", तद्युत्रमगृतसपिण्डीकरणाभावपक्षे सपिण्डीकरणस्थानापन्नं ज्ञेयम्, '्युत्मातु 
प्रमीतानां चैव कायौ सपिण्डता । इति वचनात् । दशदो तु पितुरेकोदिषटमेव क 
यम्, "न जीवन्तमतिददातिः इति श्रुते; । “जीवेत्पितामहो यस्य पित चान्तरितो 
भवेत् । पितुरेकस दातव्यमेवमाहर्मनीषिणः 1 इति यज्ञ पार््वोक्तः, ¶ितामहे जीवति वै 
पितर्येव समापयेत् ॥' इति दारीतोक्ते । शि्टास्तु 'व्युक्मात्तु प्रमीतानां नैव 
कायां सपिण्डता 1 यदि माता यदि पिता मतौ नैष विधिः स्मृतः! इति माधवीये 
स्कान्दोक्तेव्युत्छमणतसपिण्डीकरणाभावः पितृव्यादिविषय इदयाहुः । एष विधिनि 
पेधरूपः । 

रिष जीवत्सु विष्णुराह-श्रिषु जीवत्सु नैव कुयात्" इति एतदशौदि विषयम् । नान्दी- 
श्राद्धं तु परेभ्यज्चिभ्यो भवयेवेति कल्पतरुः । पृथ्वीचन्द्रौदयस्तु-'दयात्रिभ्यः पर- 
भ्यसतु जीवेचेत्रितयं यदि ॥ इति मनुतेः सर्वत्र विकल्पः । स च देशाचाराष्टयवतिष्ठत 
इलाह । खद रान माष्ये तु मासिकश्राद्धं जीवयित्रादिती ब्युत्कमगृतपित्रादिना च कार्य- 
मेवेद्युक्तम् । मद नरे कतुः-“अष्टकादिषु संक्रान्तो मन्वादिषु युगादिषु । चन्द्रसूय्र 
पाते खेच्छयाऽरम्ययोगतः॥ जीवसिता नैव कुर्याच्छ्राद्धं काम्यं तथाविटम् ॥' अन्ये विरोषाः 
श्रीपितृङ्कतजीवत्पित॒कनिर्णये, भट्कृतत्रिस्थलीसेतमै च जञेयाः ॥ 

इति निर्णयसिन्धो जीवत्िततकादिश्रष्धम् ॥ 

अथ विभक्ताविभक्तनिर्णयः । ए्थ्वीचन्द्रोदये मरीविः-धद्वः स्युर्यदा 
पुत्रा पितुरक् वासिनः । सर्वेषां तु मतं कला ्यष्ठनेव तु यछतम् ॥ द्रव्येण चावि- 
भक्तेन सर्वैर कृतं भवेत् ॥' ज्येष्ठस्य कतखेऽपि स्वे फठभागिन इत्यर्थः । तेन ये बह्म- 
चयौदिनियमासे फरिमसंस्कारत्वाससर्वैः कायीः । एवं संसृष्टिनामपि तुल्यलात् । मिताक्ल- 
रायां नारदः-श्रादणामविभक्तानामेको धर्मः प्रवतते । विभागे सति धर्मोऽपि भ्वे- 
तेषां एथवपृथक् ।॥' बरहस्पतिरपि--“एकपाकेन वसतां पितृदेवदटिजार्चनम्।! एकं भवेषि- 
भक्तानां तदेव साहे गहे ॥' अत्र यचप्यविरेषश्रवणात् ब्रह्मयज्ञसंध्यादिष्वप्यविभक्तानां 
य 

यााकाााााााकाकााााकराकका गना 

१--सखीयमाचृमात्तामहादिभ्यो दाना्रसङ्गाव् ॥ २-अस्याम्र-““सलयन्रतो जीवप्पितामहविषये-“पितामहे 
स्थिते चस्य पिता यदि विपद्यते । दवौ पिण्डावेकनामानावेकश्च भपितामहे ॥ दवौ पिण्डो पितृनान्नेव द्याजी- 
वपितामहः । अपित्ममहस्य चेवेकं पितुः प्रया्िकादिषु ॥ "-*हइलयधिकं केषुविस्पुतकेषु । ३-आद्रणामि- 
सनेन पितृपितामहगुन्नपो्नादिष्व विभक्तेषु सपिष्डेष्वेक एव धर्मो बोध्यः ॥ 
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पृथङ्निषेधः प्राभोति, तथापि द्व्यसाध्यश्रादधवैशवदेवादिष्वेव सः । द्रव्यस्यानेकखामि- 
कवेनैकस्य व्ययेऽनधिकारात् । यानि तु द्र्यासाध्यानि मव्रजपोपवाससंध्याब्रह्मयज्ञ- 
पारायणादीनि निखनेमित्तिककाम्यानि तेषु प्रथगेवाधिकारः, द्रव्यव्ययामवरेऽलुमलनपेक्ष- 
मात् । द्रव्येण चाविभक्तेनः इयसाविषयत्वात् । पृथगप्येकपाकानां ब्रह्मयज्ञो द्विजा- 
तिनाम् । अथिदोत्रे युराच च संभ्या निलयं भवेत्तथा ।)' इति प्रयोग पारिजाते आश्व- 
लायनस्यते्च । अथिषहोवशब्दोऽयिसाध्यश्नौतस्मातेनिलयकर्मपरः तेष्वप्यन्यानुमलेवाधि- 
कारेण न्यायसाम्यात् । पितृश्राद्धादिषु तुव्यफटेष निलेष्वलुमतिं विनाप्येकसखाधिकारः । 
एकोऽपि खावरे इु्यादानाधमनविक्रयम् । आप्टे कुटुम्बार्थे घमीर्थे च विरोषतः ॥* 
इति वचनात् । धमोर्थञवद्यकतव्ये पितृश्राद्धादाविति विज्ञानेश्वर; । केचित्त्व- 
विभक्तानामपि परथक्पाकतवे देशान्तरे च दारिकाब्दिकयोः एथत्त्वमाहुः, शभ्रादृणाम- 
विभक्तानां प्रथक्पाको मवेयदि । वैश्वदेवादिकं श्राद्धं कुर्यु वै पथक् पृथक् ॥ इति 
हारीतोक्तेः । “अविभक्तेन पुत्रेण पितृमेषो मृताहनि । देशान्तरे प्रथक्षार्यो दर्ीश्राद्धं 
तथेव च ॥' इति यभोक्तश्ेति । तत्र मूरं चिन्यम् । तदयम्थः-पचमहायन्ञमध्ये 
देवभूतपितृमनुष्ययज्ञानन्यातमया व्येष्ठ एव कुर्यात् । होमाग्रदानरहितं न भोक्तव्यं 
कदाचन् । अविभक्त संसृष्ेष्षेकेनापि कृतं कृतम् !" इति व्यासक्त । यख तु 
उयेष्ठनाकृते वेशदेवेऽत्रं सिच्येत्तन तृष्णीमय्रो किंचिस्षिप्वा मोक्तव्यम् । यख तेषाम 
ग्रतोऽन्नं सिद्धयेस्स नियुक्तमो करृखाग्रं ब्राह्मणाय दत्वा भुञ्जीतेयविभक्ताधिकरे पथ्वी- 
चन्द्रोदये गोभिलोक्तः । 

आश्वलायनस्तु पाकपार्थक्ये प्रथक्त्वं तदेकत्वेऽप्रथक्तमाह । वसतामेकपाकेन 
विभक्तानामपि प्र्ुः । एकस्तु चतर यज्ञान् कुयौदाग्यज्ञपूवैकान् ॥ अविभक्ता विभक्ता 
वा पथक्पाका द्विजातयः । युः परथक्ए्थग्यज्ञान् भोजनात् प्राग्दिने दिते ॥ इति । 
ब्रह्यज्ञसंध्यास्लानतर्पणादि तृक्तदेतोः पएथगेव । देवपूजा तूक्तवचनदयादेकतर प्रथग्वा । 
दर्यीग्रहणश्राद्धादि सेकसेव । तीथेश्राद्धायपि यगप्र्वेषामविभक्तानां प्राप्तावेकसख । 
भेदेन प्राप्तौ भिन्नम् । गयाश्राद्धेऽप्येवम् ,-“एष्टव्या बहवः पुत्राः सीखवन्तो गुणानििताः । 
तेषां तु समवेतानां यदेकोऽपि गयां ब्रजेत् ॥ तासिः स्मो वयं तेन सर याति प्रमां 
गतिम् ॥' इति हेमाद्रौ कौमक्तिः। काम्येऽपि दानहोमादावन्यासुमयेवाधिकारः । द्रव्या 
साध्यजपादौ तां विनापि । अपराय यैटीनसिः-विभक्तैस्तु प्रथक्षार्य प्रतिसांवत्स- 
दिकम् । एकेनैव विभक्तेषु कृते स्वैस्तु तत्कृतम् ॥' सांवत्सरप्पूरौणि मासिकान्येकत्रैव । 
तदाह रुषुदारीतः-सपिण्डीकरणान्तानि यानि श्राद्धानि षोडश । पएरथङ् नैव सुताः 
कुः प्रथग्द्रव्या अपि कचित् ॥" सपिण्डनं मासिकोपटक्षणम् ,-“अवीक्संवत्सरान्येष्ठः भाद्ध 
छुयात्समेय तु । उध्वं सपिण्डीकरणात् स्वे कुः पृरथक्प्थक् ॥ इति व्यासोक्तः । 
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उशानाः--नवश्षाद्धं सपिण्डित्वं॑श्राद्धान्यपि च षोडश । एकेनैव तु कार्याणि 
सेविभक्तधनेष्वपि ॥ मघात्रयोदशीश्राद्धं तविभक्तानामपि एथगिदयक्ते प्रार् । यतु ब्द्ध- 
वसिष्ठः-“मासिकं च वृषोतससगं सपिण्डीकरणं तथा । य्येष्ठेनैव प्रकतैव्यमाब्दिकः प्रथमं 
तथा ॥' इति, तन्निमूटम् । बहचपरिदिष्टे नवश्राद्धं सह दद्युः इति ॥ 

अथ तीर्थश्राद्धम्। तत्र यचप्यस्मत्पितामहक्रुतचिस्थलीसेतुरेव जागर्ति, तथापि 
किंचिदुच्यते । तत्र यात्रायां -“सहाभिवी सपलीको गच्छेततीथीनि संयतः । प्रा्यशित्ती 
्जेत्तीथं पतीमिरहितोऽपि वा ॥ यज्ञेष्वनधिकारी वा यश्च वा मन्रसाधकः ॥' इति 
कोर्मादिवचनात्साभेः सपत्ीकयेवाधिकारः । भारते-श्राह्यणः क्षत्रियो वैदयः शदरो 
पा राजसत्तम । न वियोनिं ्रजन्येते सानां महामनः ॥' स्कान्दे विधवाधर्मेषु- 
(लानं दाने तीथयात्रां विष्णुनामग्रहे मुहुः " एतत् पुत्रायनुमयेव । सधवायाः प्या 
सदेवेति प्रागुक्तम् । काङ्चीखण्डे-“मातुः पितुः क्षपुमनासथायथि सुतस्तु कुर्यात्वलु 
तीथयात्राम् )। तद्विधिः स्कान्दे-(तीथेयाजां चिकीषैः प्राग्विधायोपोषणं गहे । 
गणेरं च पिदृन् विप्रान् साधून् शक्या प्रपूज्य च ॥ कृतपारणको दृष्टो गच्छेननियमधृक् 

तीथेयान्ना- पुनः । आगलाभ्यच्यं च पिद्न् यथोक्तफ़माग्मवेत् ॥" उपवासास्राम् 
विभिः। मुण्डनं च कायैम् ,-श्रयागे तीथयात्रायां पितृमातृियोगतः । कचानां 

वपनं कुयोद्यथा न विकचो भवेत् ॥' इति विष्णृुक्तेः ¶ प्रायथित्तार्थयात्रायां गङ्कायां 
चेतदिलेके । केचित्तु हेमाद्रौ `भारते-“केरादमश्रुनखादीनां वपनं नैव शसते । अतो 
न कार्य वपने गयाश्राद्धाथिना सदा ॥ ये भारतेऽस्मिन् पितरकर्मतलयराः संधार्यं केरानति- 
भक्तिभाविताः । ऋणक्षया्थ पितृतीथेमागतासतेषागणं संक्षयमेष्यति धुवम् ।॥ इति मिषिात् 
गयायात्राङ्खं॒चपनं न॒ कायेमियाहुः । वस्तुतस्तु-'गयाधिकरणकदैवायं तिषेधः । 
नतु यातराङ्गख शश्राद्धाथिनाः इत्युक्तः । “विशां विरजं गयाम्" इटनेनैकवाक्यत्वाच् । 
भाद्धे च द्नवद्वादशदेवतं वा ्रृतन कार्यम् ,-“च्छेदेान्तरं यस्तु श्राद्धं कुर्यात्स सर्पिषा । 
इति विष्णुपुराणात् , यात्राञ्वरद्धिभाद्धोक्तेश्च । 

द्धं च पारणादिने एव । “उपोष्य रजनीमेकां प्रातः श्राद्धं विधाय च । गणेशं 
जराह्णाज्ञत्वा युक्त्वा प्रशथितवान् सुधीः ॥' इति स्कान्दलिङ्गात् । गौडनिबन्धे 
गौतमः-'तीथेयात्ासमारम्मे तीथासलागमेऽपि च । बृद्धिशाद्धं पङु्वीत बहुसर्पि- 
स्समन्वितम् ॥' बरद्धिपदं तद्धमाथम् । श्रा्धोत्तरं यात्रासकल्प इति भहा ! वायवीये 
उद्यतस्तु गयां गन्तुं शराद्धं कृत्वा विधानतः । विधाय कार्दीवेषं गरामं कृतः प्रदक्षिणम् ॥ 
ततो आमान्तर गत्वा श्राद्धशेषस्य भोजनम् ॥ धृतस्य भोजनम्, तच कोशमध्ये, श्राद्धो- 
तरं कोरगमननिषेषात् । "ततः प्रतिदिनं गच्छेलतिग्रहविद्ितः । गयायामेनैतन्नान्यत्रति वि 
`--पय्नितताथेसेव याज्रायाभषसीकस्याप्यधिकारोऽस्ि । 



तीरथश्राद्धनिणैयः 1 तृतीयपरिच्छेदस्योत्तरर्धम् । ३५९ 

केचित् । देमाद्विस्तु गयायां श्राद्धदिने एव प्रस्थानम् । वीर्थान्तरे तु श्राद्धोत्तर- 
दिनैः इलाह । परभासखण्ड-“यचान्यं कारयेच्छक्त्या तीथेयाघां नरेरः । खकीयद्रन्य- 
यानाभ्यां तख पुण्यं चतुरणम् ॥' यघ्रामध्ये आश्नौचे रजसि वा शुद्धिपयैन्तं यित्वा तदन्ते 
गच्छेत् । मागवेषम्ये त्वदोषः । यात्रामध्ये तीर्थान्तरपरासौ श्राद्धादि कार्यमेव । बाणिल्याचर्थ 
गतेन तु युण्डनोपवासादि न कामिति परयागसेतौ मदाः । वस्तुतस्तु तत्रापि सुण्ड- 
नोपवासश्राद्धादि कार्यम्, अधं तीथफटठं तस्य यः प्रसङ्गेन गच्छति ।' इति ब्ाह्योक्तेः । 
स्कान्दे-विरमोजनं तृतीयंस हस्तीथेफटस्य च । वाणिज्यं त्रीखथा भागान् हन्ति सव 
प्रतिग्रहः ॥ यानमर्धं चतुर्थां छत्रोपानदमेव च । इत्युत्तराधपादन्तरम् । 

अत्र नदीषु विदोषः-ार्गेऽन्तरा नदीभरापतो खानादि प्रपारतः । अवीगेव सरखलया 
एष मार्गैगतो विधिः ॥' यन्तु-“पिद्रनतधैवित्वा तु नदीस्तरति यो नरः । तस्यासक्पानका- 
मास्ते भवन्ति भृशदुःखिताः ॥' इति, तत्सरखतीपरम् । शङ्कः-"तीथं प्राप्याुषङ्गेण क्ञानं 
तीर्थे समाचरेत् । स्ानञं फटममोति तीथयात्राकृतं न त॒ ॥' सं एव-“न सवन्तीमतिकरां- 
मेदनवसिच्य' । तीथैग्राप्नो त॒ परभासखण्डे-शयानानि तु परियज्य भाव्यं पाद्चैररेः । 
टुटिल्ा रोरनीं तत्र कला कापेटिकाक्ृतिम् ॥ कृवेऽति गरहात्निगमसमये करणे इदम् । 
प्रथमं चाटयेत्तीर्थ प्रणवेन जरं शुचि । अवगाह्य ततः सायाचथावन्मत्रयोगतः ॥ मच्च 
प्र भासखण्डे-“ॐ नमोऽस्तु देवदेवाय शितिकण्ठाय दण्डिने । सृद्राय चापहस्ताय चक्रिणे 
वेधसे नमः ॥ सरखती च सावित्री वेदमाता गरीयसी । सत्निधात्री मवतत्र तीर्थे पापप्रणा- 
शिनी ॥' इति । म॒च्रवत्क्ानं च वपनोत्तरं कार्यम् ,-पूर्वमावाहनं तीर्थ ुण्डनं तदनन्तरम् । 
ततः सानादिकं कुर्यायश्वान्छरद्धं समाचरेत् ॥' इत्युक्तेः । यतु-"गत्वा सानं प्रकर्वति 
वपनं तदनन्तरम् ।' इति, तन्मुसरुक्लानपरम् । कारीखण्डे-'तीर्थोपवासः कर्तन्य; 
शिरसो मुण्डनं तथा 1 उपवासे त्तरवोक्तम्-यदह्वि तीथप्रा्िः खात्तदहः पूर्ववासरे । उपं- 
वासः प्रकर्तव्यः प्रापेऽहि श्राद्धदो भवेत् ॥' अत्र-“उपवासं ततः कुर्यात्तसििन्रहनि सुव्रतः) 
दति प्रा्तिदिनेषूपवासोक्तर्विकल्पः । मुण्डने तु स्कान्ददेवलौ-“युण्डनं चोपवासश्च सर्व- 
तीर्थष्वयं विधिः । वर्जयित्वा रक्षतं विशाठं विरजं गयाम् ॥' विरजं -लोणारम् । प्रसिद्ध- 
महाती्थपरः सर्वतीथेशब्दः । 

अत्र विशेषः स््छत्यन्तरे-“उष्वमन्दाहिमासोनादयुनस्तीथं ब्रजेद्यदि । यृण्डनं चोप- 
वास च ततो यत्न कारयेत् ॥ तदा तदनं शस्तं प्रायथित्तमृते द्विज ॥' इति वा 
पाठः । श्रयागे प्रतियात्रं तु योजनत्रय इष्यते । क्षौरं कृला तु विधिवत्ततः खाया- 
त्सितासिते ॥' तथा च ब्रहस्पतिः-श्षरं नेमित्तिकं कायं निषेधे सपि धुवम् । फर 
हिग्रतिदीक्षौसु भरायश्चित्तेञऽथ तीके ॥ अपराकं स्कान्दे-'उदद्छखः प्राद्युखो कं 
वपनं कारयेस्सुधीः । केरारमश्चुलोमनखान्युदक्संखानि वापयेत् ॥' इदं प्रया सधवानाः 

१--न्“यानं धञमचतुथार्ाः इयपि पाडः । 
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मपि समूठं भवतीति भहा । युक्तं त॒ सवान् केशान् समद्धय केदयेदद्कटिद्वयम् । एवमेव 
हि नारीणां शसते वपनक्रिया ।" इति । तच्वाकृतचूडानां न कायैमिति केचित्। त्तं तु 
नैमित्तिकतवात् पित्रादिगतिवर्कायैमेवेति । तदपि प्रयागे निं नान्यत्र । तच्च यतिमिस्तीर्थ- 
ऽपि ऋतुसंधिष्बेव कायं नान्यदा, “कक्षोपखरिखावर्जम्रतुसंधिषु वापयेत् ।" इति स्मरतेः । 
इदं जीवयितकेणापि वीर्थे कार्यम् । नच युण्डनं पिण्डदानं च इति दश्चवचनेन निषेधः । 
“विना तीर्थं विना यज्ञं मातापित्रोतिं विना । यो वापयति ठोमानि स पुत्रः पितृघातकः ॥' 
इति स्म्रया तत्संकोचात् । तदपि प्रयागे प्रतियात्रम्, अन्यतीर्थं आचयात्रायामेनेति 
दिष्टाः } ततः सानम् । 

प्राये तु माकंण्डेयपुराण-मातरं पितरं जायां भ्रातरं सुद्दं गुरुम् । यसुदि्य 
निमजेत अष्टमां रमेत्ततः ॥' चैटीनसिः-श्रतिक्रृतिं कुरामयीं तीथेवािणि मजयेत् । 
मजयेच यञुदिद्य सोऽष्टमागफरं रमेत् 0" ततस्तर्षणश्राद्धे । एथ्वीचन्द्रौदये ्राह्यदेवी- 
पुराणकारीखण्डादिषु-“अकाठेऽप्यथ वा काठे तीर्थे श्राद्धं च तर्पणम् । अविरुम्बेन 
कर्तव्यं नैव विधं समाचरेत् ॥ मात्स्ये-पपिद्णां चैव तर्पणम्ः इति तु्ैपादः । तत्र 
देवता महाख्यनिर्णये प्रागुक्ताः । शङ्कदेवलौ-^तीथेद्रव्योपपत्तौ च न ॒कारमवधारयेत् । 
पात्रे च ब्राहमणं प्राप्य सयः श्राद्धं समाचरेत् ।' हारीतः-"दिवा वा यदि वा रात्रौ भुक्तो 
वोपोषितोऽपि वा । न काटनियमसतत्र गङ्गां प्राप्य सद्िराम् ॥' 'मारते-सुक्तो वाप्यथ 
वाऽभुक्तो रात्रौ वा यदिवा दिवा) पर्वकाटेऽथ बाऽकाठे शुचिवीप्यथ वाऽशुचिः ॥ यदैव 
श्श्यते तत्र नदी त्रिपथगा प्रिय । प्रमाणं दरशन तस्मात्र काठस्तत्र कारणम् ॥' आशौचेऽपि 
कार्यम् ,-“विवाहदुगैयजञेषु यात्रायां तीथकर्मणि । न तत्र सूतकं तत्तम यज्ञादि कारयेत् ॥. 
इति पेटीनसिस्प्तेः । तदानीमकरणे त्वाशौचान्ते एव कुर्यात् । प्रभासखण्डे-“न 
वारं न च नक्षत्रं न कारसतत्र कारणम् । यदेव द्यते तीर्थं तदा पर्वसदस्कम् ।' मठ- 
मासेऽपि कार्यम् ,-नियनेमिक्तिके ङुर्यास्रयतः सन्मलिम्टुचे । तीथश्राद्धं गजच्छयां प्रेत- 
श्राद्धं तथेव च ।॥' इति ब्रहस्पतिस्म्रतेः । 

एतचाशोचे कृतभोजनसख रात्रो वा स्रानश्राद्धादिकमाकस्मिकतीयग्रा्ावामहेमश्राद्ध- 
विषयं ग्ररणादिवत् नतु बुद्धिपर्वमारौचादौ तीथैम्रापिः काय । मलमासे तु मास्ये तीथ 
श्राद्धं कार्यमिति चन्द्रिकायां देवीपुराणे-श्राद्धं च तत्र॒ करतव्यमध्यीवाहनवर्जि- 
तम् ॥ हेमाद्रौ -'अध्यमावाहनं चैव दिजाङ्ष्ठनिवेशनम् । त॒पिपरशं च विकिरं तीथ- 
श्रद्धे विवर्जयेत् ॥' भविष्ये-खावाहनं विखध्िश्च तत्र तेषां न वियते । आवाहनं न 
तीर्थ खात्राव्यंदानं तथा भवेत् -॥ आहूताः पितरस्ती्थे कृताघ्यीः सन्ति वै यतः ॥' 
अभ्रोकरणं च नेति रल्नावल्याम । अत्र षद्दैवते श्रद्धेऽपि मात्रादीनां. पिण्डमात्रं देयम् , 
हविःशेषं ततो सुष्टिमादायेकेकमादतः । क्रमशः पितृपतीनां पिण्डनिर्वपणं चरेत् ॥" 
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इति तीरथोपिक्रमे दैवलोक्तरिति प्थ्वीचन्द्रः । ततः सामान्यपिण्डं ददयात्+-'ततः 
पिण्डमुपादाय हविषः संस्कृतस्य च । ज्ञातिवर्गस्य सर्वस्य सामान्यं पिण्डमत्पृजेत् ॥' 
इति तेनेवोक्तेः । पाद्य-"तीयेश्नाद्धं प्रङर्वीति पकाननेन विरेषतः । आमान्नेन हिरण्येन 
कन्दमूरफटेरपि ॥' 

प्ण्डद्रव्याणि देवीपुराणे हेमाद्यो बाल्ये च-'सक्तुमिः पिण्डदानं च संयवैः 
पायसेन वा । कर्तव्यमृषिभिः प्रोक्तं पिण्याकेन गुडेन वा ॥' पिण्डानां तीर्थे प्रक्षेप एव 
नान्या प्रतिपत्तिरित्यक्तं प्राक् । एतच्च विधवयाऽपुत्रया कायं न सपुत्रयेदयुक्तं प्राक् । “सपु- 
चया न कतेव्यं भतः श्राद्धं कदाचन ।` इति स्म्रतेश्च । अनुपनीतेनापि कार्यम् ,-“एत- 
चानुपनीतोऽपि कयात्सर्वेषु पर्वसु ।' इति पाद्ये तीथेश्राद्धयुपक्रम्योक्तेः । एतच जीवयि- 
तुकेणापि काथमिद्युक्तं प्रार् । यतिना तु न कार्यम् ,-“न कुयीत्सूतकं भिश्चः श्राद्धपिण्डो- 
दकक्रियाम् । लक्तं संन्यासयोगेन गहधमीदिके चतम् ॥ गोत्रादिचरणं सवं पितृमात्कटं 
धनम् ।' इति स्तेः । गयायां तूक्तं वायबीये-'दण्डं प्रदरीयेद्िकषुर्गयां गत्वा न 
पिण्डदः । दण्डं स्पृष्ट विष्णुपदे पितृभिः सह् मुच्यते ॥ गयायां धर्मणे च च्रे यूपे कटे 
तथा । दण्डं प्रददयन् भिक्षुः पितृभिः सह मुच्यते ॥* करद्यरन्ने प्रभासखखण्डे-तीर्थ 
चेखतिग्णाति बाह्यणो व्रृत्तिदुकभः । दशांसमर्जितं दचयदेवं कुर्वन्न दीयते ॥' इति । विशे- 
पान्तराणि भटृकरुतचिस्यलीसेनौ ज्ञेयानीति दिक् ॥ 

इति धीकमलाकरभटह्कते निणयसिन्धो तीर्थश्राद्धविधिः समासः । 

इति श्राद्प्रकरणं द्वितीयम् । 

४६ नि० भि 



सीः 

अथारोचप्रकरणम् । 
नारायणात्मजश्रीमद्रामकरष्णसख सूनुना । 

कमलाकरसंज्ञेनाशौचं निर्णीयतेऽधघुना ॥ १ ॥ 
मरीचिः-'भाचतुथौद्वेत्लावः पातः प्वमषष्ठयोः । अत उर्व प्रसूतिः स्यादशाहं 

सूतकं भवेत् ॥' ब्रृहत्पराटारः-'गभैसवे तु नैरुक्ता रात्रयो माससंमिताः । सावं गर्भस्य 
विद्वांसो मासाद्वीक्चतुर्थकात् ॥ पतमूष्वं वदन्येके तत्राधिकं तु सूतकम् । सरवे मातु- 
खिराघ्न खात्सपिण्डारोचव्जनम् । पते मातुर्यथामासं सपिण्डानां दिनत्रयम् \)› अत्र सर्वेत 
मूरं मिताक्षरायां ज्ञेयम् । अत्र मासत्रये त्रिरात्रं स्यादियसुवादः, रजखलावेनैव 
तत्सिद्धेः । यदच्प्यनेन चतुथेमायेऽपि चिरात प्राति तथापि-षण्मासाभ्यन्तरं यावद्र्भस्लावो 
वेदि । तदा माससमेस्तासां दिवसः शुद्धिरिष्यते ॥ इत्यादि पुराणात्, 'रातिभिमौस- 

तल्यामिर्मभ्रावे विहुध्यति । इति मनृक्तेः, शगर्मलवे यथामासमचिरे तृत्तमे रयः ॥' 
इति मरीच्युक्तेशधतूराघ्रं जेयम् 1 अचिरे=त्रिमासमध्ये । उत्तमे=ब्ाद्यणे । अत्र सपिण्डानां 
सानम् सद्यःशौचं सपिण्डानां गर्भस्य पतने सति ! इति तच्रैवोक्तेः । एतदाचतुथमा- 
सात् पाते त्रिदिनसयोक्तेः । अकारणायाः शुद्धेरसंभवास्सयःपदं सानपरम् । एवमग्रेऽपि । 
'गर्भसावे सरानमात्रं पुरुषस्य इति चृद्धव सिष्टाक्तेः । पुरुषस्येति सप्ण्डिपटक्षणं, पूर्वो- 
त्तवचनात् । आचतुथेमासं सपिण्डानां न लनं, किंतु पंस एव } पते त्रिदिनं निगुणपरम् । 
गुणवतस्तु-“अजातदन्ते तनये शिशो गर्भच्युते तथा । सपिण्डानां तु सर्वेषामेकरात्रमरौच- 
कम् |" इति यमोक्तेरेकाह इति मदनपारिजातः। 

सप्तममासादि दशाम् । एतत्सर्मवणैविषयम् ,-^तुल्यं वयसि सर्वेषामतिकरान्ते तथेव 
च इति व्याघोक्तेः ! पराद्रारः-“जाते विप्रो दशेन द्वादशाहेन भूमिपः । वेश्यः 
प्वदशादेन शुद्रो मासेन शुद्धयति ॥' संवर्तः-जाते पुत्रे पितुः लानं सचेठं तु विधी- 
यते । माता शुद्धेदशादेन सानात्त स्पदीने पितुः ॥' पुत्रपदात् कन्योत्पत्तौ न पितुः सान 
मिति हारखतायाम् । त्र । पुत्रपदस्य “पोत्री मातामहस्तेनः इति कन्यायामपि प्रयो- 
गात् । यच्च तज्रैवोक्तम्-^सूतके तु सुखं श्ट जातस्य जनकस्ततः । कृत्वा सचैठं खानं 
त॒ शुद्धो भवति तक्षणात् ॥" इत्यादि पुराणान्मुखदर्दीनोत्तरमेव पितुः खानमिति । तत्र । 
विदेशे युखदशीनावध्यस्पृर्यतापततेः । युखदर्शनोत्तरं पुनःखानाथमिदमिति स्मार्तग्णेडाः । 
तन्न । मूेक्येन ज्ञानमात्रपरत्वात् । इदं सर्ववर्णसमम् ,-“सूतिका सवेवर्णेषु दशरात्रेण 
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शुद्धयति । ऋतो च न पथक् शचं सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥ इति दारटतायां परचेत- 
सोक्तेः । यत्तु ब्राद्य-श्राहमणी क्षत्रिया वैया प्रसूता दगमिर्दिनैः 1 गतैः शद्रा च संस्एया 
त्रयोदसभिरेव च ।' इति । प्रथोगपारिजाते पारस्करः-्िजातेः सूतिका या खात्सा 
दशाहेन शुध्यति । त्रयोदरोऽहि संप्राप रद्रा शुभ्यलयसंशयम् ।' इति, तदप्प्रयत्वपरम्,- 
अङ्धिराः-'सूतके सूतिकावर्जं संस्पर्शो न निषिध्यते । संस्पे सूतिकायास्तु सरानमेव विधी- 
येते ॥ नारोचं सूतके पुंसः संसर्गं चेच्च गच्छति । रजस्त्राशुचि ज्ञेयं तच्च पुंसि न विते ॥' 
संसगः=मेथुनम् । स्पर इलन्ये । मातुरेव सूतकम्, तां स्प्ररतश्चः इति हारलतायां 
सुमन्तृक्तेरिति । तन्न । भसंस्प्र सतिकायास्तु खानमेव विधीयते ।' इति स्लानमात्रोक्तेः 
सौमन्तवचनसय सानपर्यन्तमस्पृरयत्वमात्रबोधकत्वात् । एवकारो बारर्श्यतवार्थः । 
माधवस्तु-“यत्तेः सद सपिण्डोऽपि प्रकुयाच्छयनासनम्। बान्धवो वा परो वापि स दशाहेन 
शुध्यति ॥: इति श्रहस्पतिस्म्रतेः । रायनासनादिरूपं संसगंमाह परादारः-'यदि परल्यां 
प्रसूतायां द्विजः संपकंमृच्छति । सूतकं तु भवेत्तस्य यदि विप्रः षडङ्गवित् ॥' पितरृवत्सापल- 
मातुः प्रार्ख्रानादस्पस्यलम् । सूतिकास्प तु यावदागोचम् ,- अन्यास्तु मातरसतद्रतद्दं 
न् त्रजन्ति च ।' इति ब्राह्योक्तेरिति शुद्धितत््वादयः। तत्न । तद्वेद गत्वा सूतिकां यदि 
न खदचन्ति तदा स्प्रश्याः, अन्यथा न इति तसथः । 

कर्मानधिकारमाह पैटीनसिः-सूतिकां पुत्रवतीं किरितिरत्रेण कर्मणि कारयेन्मा- 
सेन खीजननीम् " इदमारौचोत्तरम् । अन्यथा राद्धाः सप्ण्डानामाौचे तदभावः खा्ि- 
ध्यसुवादविरोधश् । एतच सोमयागादिश्रोतभिन्नपरम् । भ्रजातायाश्च दशरात्रादुरध्व 
स्लानादि' इवि कालयायनोक्तेः । व्यासः-श्रथमे दिवसे षे दशमे चैव सर्वदा) 
त्रिष्वेतेषु न कुर्वीति सूतकं पुत्रजन्मनि ॥' पुत्रराब्दोऽपलयमात्रपरः । बाद्ये-देवाश्च 
पित्थैव पुत्रे जाते द्विजन्मनाम् । आयान्ति तस्मात्तदहः पुण्यं षष्ठ च सर्वदा }' जनने 
विशेषः प्रागुक्तः । 

अत्र प्रयोगपारिजातः-पुप्रसवे दशाहः, श्यपये तु त्यहः+-“पुंजन्मनि सपिण्डानां 
दशादच्छुद्धिरिष्यते । त्यहादेकोदकानां च एकाहं सूतकं कचित् ॥ सीजन्मनि 
पिण्डानां सोदकानां च्यहाच्छुचिः । खीषु तरिपुरं ज्ञेयं सपिण्डत्वं दहिजोत्तमाः ॥' इत्यथि- 
स्मरतेप्यिाह ! मेधातिथिरपि-“अप्रत्तानां त॒ खीणां त्रिपुरुषी विज्ञायतेः इति वासिष्ठ- 
मुक्ला “आशौचे एवैतत्, विवाहे तु अवधिदैरित एव' इत्याह । अन्ये तु भिपुरषसा- 
पिण्ड्यस्य कानीनकन्यापरत्वमाहुः । अप्रततानां तथा खीणां सापिण्ड्यं साक्पौरषम् । प्रताना 
मर्व॑सापिण्डं प्राह देवः प्रजापतिः ॥' इति कौर्मविरोधाच्च ! अदं तत्त्वम्-'पव्रमा- 
त्स्माद्धीमान् यः कन्यामुदहद्धिजः । गुरुतत्यी स विज्ञेयः" इ्यादिविरोधातरिपुरषं प्रकरणा- 
त्मरणाशोचपरम्, वासिष्ठे तदग्रे उदकदानोक्तेः । तेन कन्याप्रसवेऽपि साप्षपोरषं दश- 

¶ (तद्सच्ूदपरमर' इति पाठः । २--"यसतेः सहासपिण्डोऽपि" इत्यपि क्रचित् । 
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रात्रमेव । न च कन्यापुत्रकरतं प्रसवे बलाबलं काप्युक्तम् । अभिस्शतिस्तनुकल्पो विगीता 

चेति सवसिद्धान्तः । अन्यथा तरिपुरुषसपिण्डानामष्टमादिसोदकानां च च्यहसाम्यायोगात्। 
चतु्थीदिसप्तमान्तानां च किमपि न स्यात् । तेन कन्याग्रसवे दशाह एव । किंच खीज- 

नमोदेशेन त्रिपुरुषं सापिण्ड्यं तेषां च तरिरा्रमियनेका्विधिः कथं स्यात्, वाक्यभेदा- 
पत्तेः । न च चतुर्थादीनां सोदकं कापि सिद्धम् । तेन त्रिपुरुषं चतुथादीनां च सखीज- 
न्मनि सोदकलतवं विधाय पुनस्तेषां धिरा्रासोचविधौ विष्यनुवादविरोधो वाक्यभेदट्रयं चेय- 
संवादाथौभिस्ष्तिर्हैया । 

अथ श्रतारोचम् । हारीतः-'जातमृते सृतजाते वा सपिण्डानां दाहम् इति 
खाशोचपरम् । जातमृते नारच्छेदोर्ध्वम् ,-भ्यावन्न छिदयते नारं तावन्नाभोति सूतकम् । छिन्ने 
नाठे ततः पशातसूतकं तु विधीयते ॥ इति जमिन्युक्तेः नाव्यं ठिन्नायामाशञौचम् इति 
हारीतोक्तेश । एतन्ग्रताशचोचपरमेव । जननाशोचे तु नारुच्छेदोकर्षेऽपि जननायेव । मृत- 
जाते नारच्छेदाभावात् षष्ठीपूजाद्ुकषापत्ते्च । तेन "ना्च्छेदास्राडमातुः स्फरीऽपि न दोषः 
इति छुद्धितच््वोक्तिः परास्ता नाभिच्छेदनास्राट्गृतौ तु ब्रहन्मलुः-“जीवन् जातो यदि 
ततो मृतः सूतक एव तु । सूतकं सकटं मातुः पित्रादीनां त्रिरा्रकम् ॥' इदं च प्रसवाशोच- 
मेव, सावनिमित्तं सानमात्रम् । श्राड्नामकरणाससचःशोचम्' इति राङ्कोक्तः । 

अत्र॒ कथिदाह-'नामकरणमासोचान्तकाटोपटक्षणम्ः । (“आदोचव्यपगमे नाम- 
भेयम्' इति विष्णूक्तेः, “आशौचे च व्यतिक्रान्ते नामकर्म विधीयते ।' इति मनृक्ते 
नाम्नो नियतकारत्वात् । न च-नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वापि कारयेत् । पुण्ये 
तिथो सुते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥" इति । मनृक्तरनियतकाठत्वम् । दसम्यामती- 
तायां विप्रः । द्रादस्यामतीतायां क्षत्रियः । वैश्यः प्रो । रद्र एकर इत्यपि ज्ञेयम् 
पुण्य इलयाद्युकल्पः । तेन नाम्नः काठोपटक्षणम् । एवं दन्तजननेऽपि "दन्तजन्म सप्तमे 
मासि' इत्युपनिषदि नियतकारत्वात् । चौके तु न काठोपरक्षणम् ,-श्रथमेऽब्दे तृतीये वा 
कतेव्यं श्चुतिचोदनात् ।' इति मनृक्तेः, “ततः संवत्सरे पर्णे चूडाकर्म विधीयते । द्वितीये 
वा तृतीये वा कतेव्यं स्मृतिददयनात् ॥ इति यमोक्तेश् तस्यानियतकारलादिति । 
तन्मन्दम् । “चौवन्नामदन्तजननयोरपि खरूपेण निमितततवोपपततेसतदविशिष्टकाटानुवदे 
वाक्यभेदात् स्तममासादवोग्दन्तजनने तदमभावप्रसञ्ञाच् ! यस्तूपनिषदरीनेन निर्णयं कुर्यात 
नूनं शतायुः पुरषः इति श्चुतेरवाकिपतृमरणे तदन्यकमौपि यजेत् । ननु काखाुपरक्षणे 
नामोत्कर्षं तदभावे वा स्ञानमात्रच्छुद्धिः खात् । ततः किम् । अस्तु । अत एवोक्त 
(आदन्तजननातसदः' इति । सा च विष्णुवचनादाहाभावविषयेति वक्ष्यामः । तरिवषौ- 
दावपि स्यादिति चेत् । न । दाहदन्तादिनिमिकतरविरेषासौचैः पूर्व वाधात् । तदुक्तम् 
पूवाबाधेन नोदत्तिरु्तरसख टि सिध्यति ।' इति । “जननाद्रात्रे व्युष्टे शतारे संवत्सरे 
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चः इति परिदिष्ट द्ादद्यामप्रे राच्यां मसे पूर्णे तथापरे । अष्टदशेऽहनि तथा वदन्लन्ये 
मनीषिणः ॥' इति भविष्ये च नाप्नः कालनियमाच । न च प्राथम्यादशरात्रेऽतीते इति 
मुख्यः काटः, अन्यस्वयुकल्प इति वाच्यम् ! चौलेऽपि तथापत्तेः । न च दन्तजननकारा- 
लुपरक्षण सदन्तजातय्रतख दहिकाहमसङ्गः, दरादिन बाधात् । नामकरणोत्तस्मेव दाहम- 
वृत्ते, (दशाहाभ्यन्तरे वाठे प्रमीते तख बान्धवैः । शावारोचं न कर्तव्यं सूयारोचं विधी- 
यते ॥' इति श्रहन्भनृक्तेश्च । आरोचं दाहोपटक्षणम्, सूतकवदिति पारस्करोक्तेः । 
यत्त विष्णुः- अनिवृत्ते दशाहे त॒ पतं यदि गच्छति । सद्य एव विद्धिः स्यान्न परेतं 
नोदकक्रिया ॥' इति, तदपि ् रताशौचनिषेधार्थं नतु सदस्त्परम् । वाक्यभेदात् । किच- 
नामकासासाद््रतसख सानम्, तदुत्तरं खेकाहादि । नामकाठे सेकादशाहे मृतस्य न किमपि 
स्यात् । अथ दाङ्कवचने त्यब्टोपे पच्चमी, तदा प्रागिति नोपपयेत । नामि वापि कते सतिः 
इति मन्वादिविरोधात् । कृतनास्न इति माधवयिताश्षरादि विरोधा न काठोपरक्षुणं 
कापीति दिक् ॥ 

नामोत्तरं दन्तोयत्तेः प्राग्दाहे सयहः+-“अदन्तजाते तनये शिशौ गरभच्युते तथा । 
सपिण्डानां तु सर्वेषामहोरा्रमशोचकम् ॥' इति यमोक्तेः । दाहामवे तु सानमात्रम् । 
“अदन्तजति प्रेते सब एव नाखाभिसंस्कारः' इति शिष्णुना दाहाभावे तदुक्तेः । “जा- 
दन्तजननासदयः' इति याज्ञवस्कीयाच । दाहबिकव्पं चाह रखौगाक्षिः-^तूष्णीमे- 
वोदकं कु्यतष्णी सस्कारमेव च । सर्वषां ृतचूडानामन्यत्रापीच्छया द्यम् ॥" अन्यत्र 

अकरतचूडे । अत्र चूडाकरणं तृतीयवर्षरूपकारोपरक्षणा्थमिति मेधातिथिदहरदत्तौ । 
दन्तोसपत्यन- मनुरपि-नात्रिवर्षख कर्तव्या बान्धवैसदकक्रिया ! जातदन्तस वा 
न्वरमाद्तौच- दुयैनीभि वापि कृते सति ॥" इति । उदकं दाहोपटक्षणम् । दन्तोखस्य- 
नियः । नन्तरं ्रार्तरिवषीन्तान्ग्ृतेऽः । दन्तजातेऽप्यकृतचूडे खहोरत्रेण शुद्धिः" 

इति विष्णूक्ते: । त्रिवर्ोध्यै कृतचूडेऽक्ृतचूडे आ प्रागुपनयनाश्यहः, -“यचप्यक्रृतचूडो 
वै जातदन्तस्त॒ संखितः । तथापि दादयिलैनमाशोचं व्यदमाचरत् ॥' इव्यञ्चिरसोक्तेः । 
( अङ्तायामपि चूडायां त्रिवर्षोध्वै दाहादि नियतम् । नात्रिवरषसयेति वचनात् । कृतायां 
वपैत्रयाखरापितं तुष्णीमेव ) । अत्र जातदन्तलसुदेश्यविशेषणताद विवक्षितम् । दाहयित्वेय- 
पयनुवादः, उभयविधौ वाक्यभेदात् । त्रिवषीसाक् चूडाभावेऽभनिदाने न्यहस्तदभावे 
विष्ण्तेरेकाह इति माधवः । यच्च कथिदाह-अत्र त्रिवपविषयादस्मादेवाथौत् त्रिव- 
पर््विमपि तस्िद्धिः । विज्ञानेश्वरोक्त च तिवर्षोध्वमकृतचूडाविषयतं विन्यस्, 
जातदन्तपदवैयथ्यदिति । तच्छम् । दादष्याविषेयत्रात् । '्नृणामक्रतचूडानामदुदधि्न- 
रिकी स्मृता ॥ इति मनृक्तेः त्रिवर्षोध्पैमेकाहापत्तरथात् व्यहासिद्धेः । त्वयाप्यप्रे तथा- 
्ीकारायदयैय््यसखय साम्याद्राक्याथोज्ञानाच्रेयठं मिताक्षरा्थानभिन्षद्षणेन । प्रथमवषीदौ 
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कतचूडस सदा श्यहः+-“निनवरृत्तचूडकानां तु वरिरत्रच्छुद्धिरिष्यते' इति मनृक्तेः । एतत्स 
प्रागुक्तं सपिण्डानाम् । 

मातापरिस्त॒ दशहोध्य॑मृते सवैत्र निरत्रम्,-'बासखनामजातदन्तानां चिरतरेण 
शुद्धिः" इति कद्यपोक्तेः। वेजिकादमिसंबन्धादनुरुन्ध्यादषं न्यम् ।' इति मनुक्तेशच। 
शुद्धितत्वादयों गौडास्तु-'अजातदन्तमर्णे फिरोरेकाहमिष्यते । दन्तजाते त्रिरघर 
यादि सातां तु निर्युणौ ॥' इति कौमोत्काश्यपं शुद्रपरम् । “अनूढानां तु कन्यानां 
तथा वै राद्रजन्मनाम् ॥ इति च्यदानुचृत्तौ शाङ्कोक्तेः । त्रिरत्र तु भवेच्छट्रे षण्मासेऽपि 
शिरो मृते # इति मात्स्यसूक्ताच । दन्तजते श्रे तु पाहः । यथाहाङ्िराः-श्र 
त्रिवषौच्यूने तु मृते शुद्धिस्त॒ पञ्चभिः । अत उर्ध्व सृते श्र द्वादशाहो विधीयते ॥ ष्डुषी- 
न्तमतीतो यः शद्रः संभ्रियते यदि । माधिकं तु भवेच्छोचमिद्याङ्धिरसभाषितम् ॥° इति । 
यत्तु अनूढमार्यः श्रस्तुः इति चाङ्कोक्त मासाशोचं, तत्पगुणराद्रपरम् । निगैणे खनुढ- 
भार्ये श्रे पिवर्षो्वं दशाहः । षडब्दोध्वं मासः । षडब्दास्रागपि कतोद्राहे मास इयाहुः। 
एतत् तुल्यं वयसि सर्वेषाम्ः इति विरोधाच्छिष्टविगानान्रादर्तव्यमिति विज्ञानेश्वरा- 
दयः 1 दाक्षिणालानां तथव । अन्यदेशे प्रागुक्तमिति गौडाः । एवं कन्याखपि । ताख- 
प्यजातदन्तासु पि्रोरेकरत्रमिति माधवः । यत्त॒ विज्ञानेन्वरेणोक्तम्-“उनद्विवर्ष 
उभयोः सूतकं मातुरेव हि । इति यान्ञवल्क्योक्तेः . "गर्भस्य रेते मतुर्दशाहं, जते 
उभयोः, कृते नाभि सोदराणां च' इति चैङ्योक्तेश्च पित्रोः सोदराणां च दशादमस्पृश्यत्रमिति 
तजरेदानीं प्रचरति । अत एव स्ख्रव्यर्थसारे तन्राहतम् । कन्यासु चौठासाद््तो सनम् ,- 
'अचूडायां तु कन्यायां सद्यःशोचं विधीयते ! इत्यापस्तम्बोक्तेः । इदं तरियुरषमध्ये,- 
“अप्रत्तानां तुं ख्ीणां त्रिपुरुषी विज्ञायतेः इति वसिष्टोक्तेः । इदं वाग्दानोत्तरमिति 
गौडा; 1 तत्न । अप्रत्तानां तथा स्लीणां सापिण्ड्यं सापौरुषम्' । इति वचनात् । 

चौलोत्तरं वाग्दानादपू्वं ताखेकाहः,+-अविरेषेण वणीनामवीकृसंस्कारकर्मणः । त्रिरत्रात 
मवेच्छुद्धिः कन्याखह्ला विधीयते ॥* इ्यङ्धिरसा भिराघ्विषयेऽहोविधानात् । अतः 
शरस्योपन्यनखानीयविाहातयू त्रिरात्रम् । विवाहकर्षं त॒ षोडशाब्दमध्ये त्िराच्मेवे- 
यपराकायाः । श्रे निरे च्यन्दोध्वं पव्वाहः, षडन्दोध्यं विवाहाभावे दादचाद्- 
मिति गौडाः । सगुणानां षोडशान्दोध्व॑ तु विवाहाभावेऽपि पूणाशौचं वक्ष्यते । तदुत्तर 
प्राग्विवाहाद्तृुरे पितृकरे च सपपुरुषावपि त्रिरात्रम् ,-अवापिपर् प्रता तुयानैव 
प्रतिपादिता । असंस्कृता तु सा ज्ञेया त्रिरात्रयुभयोः स्पृतम् ॥ इति मरीच्युक्तेः । 
रत्नाकरे शुद्धितच्वे च राङ्कः-“पित्वेद्मनि या नारी रजः पर्यलसंस्कता । तस्यां 
मृतायां नाशौचं कदाचिदपि शाम्यति ।॥' यावलीवमादोचमिति वाचस्पतिमिश्नाः । 

९ --अस्याभ्र-“-*अहस्स्वदृत्तकन्यासु बाछेषु च विशोधनम् ।' इति याज्ञवस्कीयाच्चः इयशोऽधिकः 
छित् । | 
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अथादुपनीते किंचिदुच्यते । नाम्नः पू खननमेव । तद्व वर्षत्रयादप्वं चौलामवे- 
उध्युदकदानविकल्पः । “नात्रिवषेसख कर्तन्या बान्धेवैरुदकक्रिया) जातदन्तख वा छयुनंभि 
वापि कृते सति ॥' इति मनूक्तेः । उदकक्रिया साहचर्याद्महोपरक्षणम् । खनने तु नान्य- 
दोध्वैदेदिकम्,-“उनद्विव्ष निखनेत् कुयादुदकं ततः! इति याज्ञवस्कयोक्तेः । उदक- 
मन्यकमेपरमिलयपराकः । यमः-उनद्विवार्षिकं प्रेतं घृताक्तं निखनेद्धुवि । यमगाथां 
गायमानो यमसूक्तमनुस्मरन् ॥° माधवीये ब्राद्येऽपि-खीणां त॒ पतितो गभः सो 
जातो मृतोऽथ वा । अजातदन्रो मायेर्वा मृतः षड्गतेवहिः । वखाचैभूषितं करता निक्षि- 
पत्तं तु काष्ठवत् । खनिता सनकैभूमौ सबःशौचं विधीयते ॥ अकंकरणमपि वक्ष्यते । 
कृतचूडस्य तु तरिवषीस्रागध्वं बा्युदकदानं नियतम् । यचच वसिष्ठः-“ऊनद्िवर्षे प्रेते 
गभेपतने वा सपिण्डानां त्रिरा्रम्ः इति तस्रथमान्दचूडापरम् । वषेत्रयादृष्वैमकृतचूड- 
स्यापि नियतम् । वषत्रयोध्वैमुपनयनाप्पूवं च तृष्णीमश्युदकदानम् । ततुष्णीमेवोदकं ऊुया- 
तृष्णीं संस्कारमेव च ।' इति पूर्वोक्तलीगाक्षिस्मते; पिण्डदानमपि कार्यम् । असं- 
कृतानां भूमो पिण्डं दघासंस्कतानां रेषु" इति पचेतसोक्तेः, “उदकदानं सपिण्डे 
कृतचूडस्य' इति गोतमोक्तेः, उदकम्रहणमोष्वदे हिकपरमिति हरदत्तः । ्वादशाद्त्स- 
रादवौक् पोगण्डमरणे सति । सपिण्डीकरणं न सखदेकोष्षटानि कारयेत् ॥ इति 
दरदत्तधरतदेवलोक्तेथ । मरीचिरपि-श्रेतपिण्डं बहिरदद्यादममच्रविवरजितम् ।` इति । 
एतद नुपनीतपरमिति विज्ञानेश्वर; । अत्र चृडेव पूवौवधिः, पूर्ववाक्येषु तद्वहणात् । 
उदकग्रहणस्योपटक्षणत्वाद्ाहः पूर्वावधिरिति केचित् ! द्वादशाद्रतसरादियनुपनीतद्विजानूढ- 
शद्रविषयम् । ् यहाशौचे पिण्डदानविधिमाह पारस्करः-श्रथमे दिवसे देयाख्चयः पिण्डः 
समाहितैः । द्वितीये चतुरो दयादसथिसचयनं तथा ॥ त्रींस्तु द्यात्ृतीयेऽद्वि वश्रादि 
्षाटयेत्ततः ॥* इति । 

अत्र देवयाञ्िकनिवन्धे विरोषः-शिष्चुरादन्तजननादमठः सखा्यावदाशिखः । 
कथ्यते सर्वा्चेषु मारो मोज्ञिबन्धनात् ॥ आपच्वषीत्कोमारं पोगण्डो नवहायनः ॥' 
तथा-गरभ नष्टे क्रिया नासि दुग्धं देयं शिशौ मृते । परं च पायसं क्षीरं दबादाख्वि- 
पत्तितः ।॥ एकादशं दवादसाहं वृषोत्सगैविधिं विना ॥' तथा-ध्यत्र प्रमीयते बाटस्तत्र 
प्रायः प्रदीयते । फिचित्समानवयसां संस्कृदान्नं यथाविधि ॥ भक्ष्यं मोज्यं च दातव्यं 
तथा च सुखभक्षिका । तदस्राणि प्रदेयानि सोपानत्कानि तत्समे ॥ कुमाराणां च बाटनां 
भोजनं वस्चवेष्टनम् । यञ्रोपजीवते बाटसतत्तदविाय दीयते ॥ तथा--भूमिनिक्षेपणं बारे 
आवषैदयमारिखम् । ततः प्रं खगश्रेष्ठ देहदाहो यथाविधि ॥" अचृूडऽप्यध्वं खनननि- 
वृतत्यथमावरषद्वयमिति । प्रागपि कृतचूडस्य तन्निवरृत्यथमारिखमिति । तथा-चूडकर्मणि 
संजाते विपत्िस्तु यदा भवेत् । सूतकान्ते ्रकर्तव्ये वरृषस्योतसजेनं तथा ॥ तत्र दाहः 

१--“ये ई यिवां सं" इति षोडशच यमसूक्तमिति मावः । 
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प्रकर्तव्य उदकं तत्र निशितम् । श्राद्धानि पोडश्चापि स्युः सपिण्डीकरणं विना ॥' इदं 

पचववर्पोततरम् जन्मतः प्चवषौणि सुङ्के दत्तमसंस्छृतम् । एव्ववपीधिके बाठे विपत्तिर्यदि 
जायते ॥ ब्रषोत्सगीदिकं कर्म कर्ैव्यञुदकं ततः । अहन्यहनि संप्राप्ते ऊुयात् श्राद्धानि 

पोडश्च ॥ पायसेन गुडनैव पिण्डं द्या्थाक्रमम् । उदङ्कम्भप्रदानं च पददानानि यानि 

च ॥ दीपदानानि यक्िचियच्चवर्षीधिके सदा । करव्यं तु खगश्रेष्ठ ्तार्वाक् प्रेततृप्तये ॥ 

खाहाकरेणेव कायौण्येकोद्षटिनि षोड । ऋलुदभैसिदेः शङ्ैः प्राचीनावीतिना तथा ॥ 
इति तत्रैगोक्तेः । अत्र मृं चिन्तयम् । वार्षिकादि तु न मवलेव । सपिण्डनाभवे पितू- 
त्वायोगाद्चनाभावाच्च । 

दिवोदासीये-'अव्रते निधनं प्राप विप्रादौ शष्रजातिवत् । करियाः सवः समुष्िः 
सपिण्डीकरणं विना ।॥ उदकं पिण्डदानं च कृतचूडे विधीयते !}° इति । सीणां तूद्रदासा- 
गुदकपिण्डदानविकरपः 1 सीणां चेकेऽग्रत्तानाम्' इति गौलमोक्तेः । 'लीरा्राश्च सधमाणः 
इति वचनात् श्ऽप्येवम् ¦ एतदमयोनिमित्तमासोचं सवैवणैसमम् , तुल्यं वयसि सर्वेषामति- 
कान्ते तथेव च । इति व्याघ्पादोक्तेः । यानि तु-'निरत्तचूडके विप्र तिरात्राच्छु- 
द्धिरिष्यते ।' इति । “निवृत्त क्षृत्रिये षडभि्वेश्ये नवभिरुच्यते । श्रे भरिवर्षन्यूने तु मृते शुद्धिस्त॒ 
पञ्चमिः ॥ अत उर्ध्वं मृते शूद्रे इादशाहो विधीयते । .षडवर्षान्तमतीते तु रष्वे मासम- 
शौचकम् ॥' इ्या्धिरसादीनि, तानि शिष्टविगानान्नादर्तव्यानीति विज्ञानेश्वरमदनपारि- 
जातादयः । तेनैतद्रशन्छूद्रणां व्यवस्था प्रागुक्ता दयैव । ̂ तुल्ये वयसि सर्वेषाम्" इति 
दाक्षिणायपरम् । अन्यदेशे कौर्मोक्ता व्यवसखेति शुद्धितच्तवे ॥ 

अथ जालयारोचम् । तच द्विजपुंसायुपनयनोध्षै प्रवतते,-श्रिरात्रमातदेशा- 
दरारात्रमतः परम् । क्षत्रख द्वादशाहानि विशः प्श्दौव तु ॥ त्रिसद्धिनानि ुद्रख तदर् 
न्यायवतिनः ॥ इति याक्ञवल्क्योक्तेः । यत्त॒ स एव~श्रिरात्रं दशरात्रं वा शावमाशौ- 
चमिष्यते ।' इत्याह । तत्र दशाहे तरिरात्रमस्पृर्यत्वम् । एकदिनोयन्े आशौचद्रये दशाह्- 
मरएर्यत्वम् ,-“मरणं यदि तुल्यं स्यान्मरणेन कथचन । अस्पृदयं तु भवेदोत्रे सर्वमेव 
सबान्धवम् ॥' इत्याद्धिरसोक्तः । दसाहाशौचपरस्े दशरात्रमतः परम्" इतनेन 
पोनरुत्तयापत्तरिति शुद्धिविवेकादयः । [तच । | स्यृतिभेदात् चिरात्रं दशरात्रं वेति विकल्पा- 
योगाच । यस्तु पुत्राणां वेदानध्याप्य वृत्तिं विदधाति तत्रादाश्वलायनः-द्वादशरारं 
महागुरु दानाध्ययने वजेयेरन्' इति । अत्र यावदुक्तनिषेषो वाऽस््र्यत्वमत्रं वा नतु 
कमोनधिकारः । एकादशादान्ते वैश्वदेवोक्तेः । "एकादशाहिके यक्ता तत्र इयन्त 
विधीयते ॥ इति । छद्धितच्े तु-श्रयः पुरुषस्यातिगुरवो भवन्ति-भाता परिताऽञ्चार्यशच प 
(1 गुस्वः पुंसामेव । खीणां तु विवाहोत्तरं पतिरेव गुसर्नो्ता मात्रादयः, ते 
केवर पुञ्या एव । 
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इति बिष्णृक्तेः पित्रादयो महागुखः । भरतप्युक्तो रामायणे-पतिर्बन्धुर्गतिर्मती दैवतं ` 
गुरेव च ! रातातपः-'पतिरेको गुरुः खीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरः ॥ एकपदमूढानां 
पितृमातृनिषेधार्थम् । सोदकानां त्रिरात्रम्, श्रयहात्तूदकदायिनः' इति मनक्तः । अभि- 
पुराणे-“सपिण्डता तु पुरषे सप्तमे विनिवर्ते । समानोदकभावस्तु निवर्तेत चतुदश ॥ 
जन्मनामस्मृतेरवेके तत्परं गोत्रमुच्यते ।' ब्रहस्पतिः-“दशहेन सपिण्डास्तु शुद्धन्त 
प्रेतसूतके । त्रिरात्रेण सङकुल्यास्तु स्ञाता शुद्धन्ि गोत्रजः ॥ 

खीशुद्रयोस्त॒॒विवाहोर््वं॑जायाश्ौचम् ,-"वेवाहिको विधिः स्ीणामोपनायनिकः 
स्मृतः ।' इत्युक्तेः, दत्तानां भरीखे हि ! खलजाद्युक्तमशौचं स्यान्मरतके जातके तथा ।' 
इति माधवीये जह्याच । रूद्र विवाहाभवेऽपि षोडरवर्षोध्वं मासः,-अनूढभार्थः 
र्रस्त॒ षोडसादरत्सरात्परम् । गव्यु समधिगच्छेचेन्मासात्तस्यापि बान्धवाः ॥ शुधि समधि. 
गच्छन्ति नान कार्या विचारणा ॥" इद्यपराकै चाङ्कक्तः ! निणयासतमदन- 
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पारिजातादौ लन्यथोक्तम् । दारीतः-'भ मोञ्जीवन्धनाद्विमरः क्षत्रियश्थाधनु्हात् । 
आर्रतोदग्रहष्टिश्यः श्रो वसखद्रयग्रहात् ॥ धलुःप्रतोदावष्टमेऽष्दे द्वादशे वख्चदयमिति । 
मेधातिथिस्तु-भिरात्रमात्रतादेशात्' इलत्र घतं कारोपरक्षणा्थेम् । स॒ च काठः 
सखकीयः सर्वेषां चाष्टमवर्षरूपः। तेन चतुर्णामपि वणीनासुपनयनाभावेऽप्यष्टमाद्वं पू्णमेवा- 
शौचम् । तथापि श्रागष्टमाच्छिद्वः प्रोक्ताः" इति स्मृयन्तरादुध्वं संपूरणमर्वाक् त्रिरात्रम् । 
येऽपि “अपोडशाद्वेद्यारः' इयाहस्तेषामप्यष्टमादध्वं शद्रे मास एव, "उध्वेमष्टभ्यो वर्षभ्यः 
शुद्धिः श्रय भासिकी ।' इति वचनादियाह । दारख्ताद्यद्धितत््वादिगौडग्नन्थेष्व- 
प्युक्तम्-'अनुपनीतो विग्र इत्युक्त्वा-म्रियते यत्र तत्र खादाशोचं व्यमेव हि । 
द्विजन्मनामयं काठ्लयाणां त॒ षडाब्दिकः।" इयादिपुराणोक्तेरमनयनकालोपटक्षणम् । 
ष्डब्दपदं मासत्रयाधिकपरम् , "गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे" इत्युक्तेः । यत्त॒ जावालः~-च्रतचूडा- 

द्विजानां च प्रतीतिषु यथाक्रमम् । दशाहन्यहएकाहैः श॒द्न्यपि हि निर्ुणाः ॥* इति । 
द्विजाः=दन्ताः । इदं प्रतीतिष्विद्युक्तः प्वाब्दोपनीतपरमिति । तदेतच्नाद्ियन्ते श्रद्धाः । 

यानि तु परादारः-“एकादाद्राह्मणः शुध्येचोऽभिवेदसमन्वितः । च्यहाकेवरवेदस्तु 
द्िरीनो दशभिर्दिनैः ।॥" केवर्वेदः केवरुश्रोतामेरप्युपटक्षणम् । अयं संकोचो होमाध्य- 
यनप्र एव, न तु संध्यादाविति दारलतायाम् । अङ्गिराः-.सर्वेषामेव वणानां सूतके 
मृतके तथा । दशाहाच्ुदधिरेतेषामिति शातातपोऽरवीत् ॥* देवलः-'आशरुच्यं दशरात्र तु 
सर्वेषामपरे विदुः । निधने प्रसवे चैव पश्यन्तः कमणः क्षयम् ॥' अलन्तोकृष्टख कर्ेहानों 
पीडावतो विप्रपस्विर्यापरशद्रसखय दशरात्रमिति हारलतायाम् । दक्चः-“सवःशौचं 

तयेकादख्यदश्वतुरहस्तथा । षडदशद्रादशादः पक्षो मासस्तथेव च ॥ मरणान्तं तथा चान्य- 
५, न 

१ -- प्रतोदअहणं इषिकर्म नियुक्तानड्हं शिक्षा, तेन तस्कायेश्ष मत्वपयेन्तमिति केयम् । 
ॐ. निम सिं 
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 दशपक्षास्त॒ सते ॥' मिताक्षरायां स्टलन्तरे- चतुर्थं दशरात्रं स्यात् षण्णराः पुंसि 

प्वमे । षष्ठे चतुर च्छदिः सपमे त दिनत्रयम् । अष्टमे दिनमेकं स्यान्नवमे यामकद्वयम् । 

दशमे क्ञानमात्रेण चैतद्धोणं तु सूतकम् ॥' इयादीनिः तान्यापदनपद्वणवदगुणवद्विषयाणि 

देशन्तसेदाद्म ज्ञेयानि । सचप्योचादिवडहान्ताः पक्षा यायावरादिपराः । अत्र मरणान्तं 
जननादिनिमित्ता्िन्नम् । ८ अखर्ग्यं ठोकविद्ध्ं घम्यैमप्याचरेच्र तु ।' इत्युक्तलान्मधुपकै- 
पश्ारम्भवत् ) शिष्टविगानान्रादतैव्यानीति विज्ञानेश्वर; । “अस्ञातला चाप्यहुला च 
अदत्वाश्चस्तथा द्विजः । एवंविधसख विप्रख सर्वदा सूतकं भवेत् ॥' इति दश्चोत््या- 
'अन्यपूवी यख गेहे भार्या श्यात्तय नियः । आशौचं सर्वकार्येषु देहे भवति सव॑दा ॥' 
इति ब्राह्मा दिवाघ्ववयेयपराकेभदनपारिजातादयः | 

माधवस्तु-वृत्तखाध्यायसापेक्षमघसंकोचनं तथा इति कलिगर्ज्यषृक्तेः- दशाहं 
एव विप्रस रपिण्डमरणे सति ¦! कस्पान्तराणि कुर्वाणः करो भवति किल्विषी ॥° 
इति इारीतोक्तेश्च न्यूनाशोचपक्षा युगान्तेरविषयाः । मर्णान्तादिपक्षास्तु निन्दाथं- 
वादः । अन्यथा-'नामधारकविप्रस्तु दशाहं सूतकी भवेत् ॥ इति विरोधः स्यादि- 

याद् । यत्त॒ देवछः-'दसाहादित्रिभगेन कृते संचयने कमात् । अङ्स्परोनमिच्छन्ति 
वर्णानां तत्वदर्बिनः ॥ इति पर्णाौचे स्प््यतामाह । यच्वाल॒पनीतातिक्रान्ताशचे 
तिरा्रादौ तेनेवोक्तम्-'खायोचकाराष्िजञेयं स्पशनं तु दिमागतः । इति, तदपि युगा- 
न्दरषु,-अयिसंचयनादुरधवमङ्गस्पदीनमेव च । इति माधवीये कंठो तन्निषेधात् । 
यत्त॒ हारल्ताथाम्-“चतुर्थेऽहनि कतैव्यः संस्प्ौ ब्राह्मणस्य तु ।' इति प्रचेत 
सोक्तेश्येदैफादासोचेऽपि चतु्थाह एवाङ्गस्पर इति । तन्न । देवठादिवेनाय दशद- 
गोचरत्वात् । ये तु व्ैसंकएना मृषीवसिक्तायास्तेषामारोचविशेषः करौ नोपयुक्त इति 
नोच्यते । प्रतिरोमजानां नारौचम् । मरपकषणा्थं तु खानमात्रमिति विज्ञानेश्वर: । 
साधवस्तु-'शोचाशोवे प्रकुवीरन् शद्रवणंख संकराः ।' इति बाह्मोक्तेः ऋछद्रवदाह । 
हाररखुलायामप्येवम् । 

दत्तकीतक्रत्रिमादिपुत्रेषु अहीनवर्णगासु सखीषु च सप्ण्डितरेऽपि प्रसवे मरणे च पूवा- 
परपिोभतशच तरिरा्रमेव न दशाहादि, “अनोरसेषु पुत्रेष्व जतिषु च गतेषु च । प्रपूवांसु 
भार्यासु प्रसूता भ्रतासु च ॥' इति त्रिरात्रारुवृत्तौ विष्णक्तेः सपिण्डानां त्वेकाहः, 

¶-ससमं त्वहरेव तुः इति पाठः कचित् । २-ददं च “करे. पाराशरस्डतिः" इति ककिसुदिद्येव 
भद्तायाः परादरस्खतेयुगान्तरपरत्वं वदन्तस्तु स्वीयग्रतिभाभारङ्कान्तचेतस एवेति ध्यास्यातारः । 
इ-करिवर्जयेष्वपि संन्यासाङ्जिहोत्रयोस्स्वाचरणम् । स्मासेखयाप्यङ्गस्पषं सानाचरणस् । छद्धिनिवेकादिषु 

स्पशेस्याप्याचरणसू । अत्र कारण तु केवरं स्वसवाग्रह एव । तस्माथन्न छते श्रुतिस्दतिसंवादेन निषेधस्त- 
ज्राचरणीयभ्, मधुपकैऽपि गवारम्मे न दास्ता भूतानि" इति श्वुतिसंवादादिति ॥ ४-दीकाकारस्तु 
नपित्रो मेरोश्च इति पाठमाईख 'ूर्योपरभर््राः" इति ब्याचस्यौ । 
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परपूवासु भाया पुत्रेषु कृतकेषु च । भतृपिवोक्िरात्रं स्यदेकाहस्तु सपिण्डतः ॥ इति 
माधवीये हारीतोक्तः, (सूतके भृतके चैव त्रिरात्रं परपू्वयोः । एकाहस्तु सपिण्डानां 
त्रिरात्रं यत्र वै पितुः।।' इति भसैच्युक्ते । राङ्कः-अनोरसेषु पत्रेषु भायाखन्यगतासु 
च । परपूवाु च सखीषु त्रिरात्रच्छुद्धिरिष्यते ॥' परपूवा पुनभ । इदं सवणीपु । दीनव्णास 
तु खशङ्टिखितो-परपूर्वापु मायासु पुत्रेषु कृतकेष्ठ च । नानध्यायो मवेत्तखय नाञ्च 
नोदकक्रिया ॥' ब्राह्येऽपि-आशोचं तु त्रिरात्रं सात्समवर्णेषु निथितम् ¶ यत्त॒ षड- 
रीता--अन्यपूवांवसद्धासु त्रिदिनच्छुद्धिखिष्यते । ताखेवानन्यपूवीसु प्राहोभिर्विशचु- 
ध्यति ।)' इति । तत्र प्वाहे मूलं चिन्यम् । यतत याज्ञवल्क्यः अनौस्सेषु पुत्रेषु मार्मा- 
सखन्यगतायु च ।' इयकादमाह, तदसंनिधो ज्ञेयम् 1 यदा पितुरेकाहस्तदा सपिण्डानां 
सानम् ,-“अन्याश्चितेष दरिषु परपलरीसुतेषु च । गोत्रिणः सानशुद्धाः स्युधिरत्रेणेव तयिता ॥' 
इति प्रजापत्युक्तेः । पितेति बोटुरुपरक्षणम् , तथोपक्रमात् । यतु दत्तके पारक्प्रतियोगि- 
कुच्रस्रासूवेपितुनं धरिरात्रम् , पूवैसबन्धनिवृत्ते्च न दशहादीति कथित्। तन्न । जनकेऽपि- 
बेजिकादमिसंबन्धादनुरुन्ध्यादषं च्यम् ।' इति वाचनिकारो चस्यानिवार्यत्वात् । 

पितुमरणेऽपि दत्तकादीनां परिरात्रम् ! श्ुद्धितन्वे जाद्ये-'दत्तकश्च खयं दत्तः 
करत्रिमः कीत एव च । इद्युपक्रम्य~“सूतके मृतके चेव व्यहादौचस भागिनः 
इत्युक्तेः । स्ष्छतिकासुव्यां -हाररतायामप्येवस् । दत्तकखय पुत्रपोत्राणां जनने 
मरणे वा सपिण्डानामेकाहः, 'बोजिनश्व' इति गोतमेन साप्तपोरुषसापिण्व्योक्तेः । सपि- 
ण्डानां च॑काहसोक्ततात् । सपिण्डे तु पुत्रीक्रते दशाह एव । तत्राकाष्काभावात्सपिण्डतेन 
दशादप्रावस्याच ॥ पवापरयोभज्ैषन्नयोः पुत्रयोस्तवाह माधवीये मरीचिः-“मातुरे 
क्याद्विपितुकौ भ्रातरावन्यगोत्रजो । एकाहं सूतके तत्र विरात्र गरतके तयोः ॥' इति दिक् ॥ 

उढकन्यानां तु विष्णुराह-संस्तायु सखीषु नाशोचं पितृपक्षे, तसरसवमरणे चेत् 
पितुगरहं स्यातां तदेकरत्रं धिरात्नं चः इति । प्रसवे एकरात्रं मरणे त्रिरात्रमिति विज्ञाने 
श्वरापराकां । माधवस्तु-प्रसवेऽपि त्रिरात्रं पित्रोः, एकरात्रं भरा्रादिबन्धुवगेख, 
दत्ता नारी पितुर्गृहे सूयेताथ म्रियेत वा । तदन्धुवगैस्त्वेकेन शुचिस्तज्जनकथिमिः ॥ 
इति ब्राद्योक्तेरियाह । यत्त॒ कथि दाह-पक्षपदेन अतय ग्रद्यन्ते । वाक्यान्तरेण भगि- 
नीतो त्रिराघोक्तेरिति, तचिन्दयम् । तदभावदेतदिरोधाच्च । भातुः प्रसवे एकाहः । 
भरतो त्रिरा्रमिति केचित् । युक्ता तु पक्षिणी,-"परस्परग्रतौ मतृभगिन्योः पक्षिणी वेत् ॥' 
इति जाद्यात् । ्रातुभिन्नाना्ैकाहः, वर्गोक्तेः। इतरेषां यथाविधिः इति वक्ष्यमाण- 
वचनाच 1 यत्त॒ श्रधानग्हे मृतो पित्रोः पूणं आातुश्यह' इति कथित् स नि्ूरुत्वात्, 

१ अत्र 'द॒त्तोरसयोआीन्रोसतस्पुत्रयोश्चः इदमधिकमेकस्मिन्पुस्तके । २ पुत्रीते इलयतः परं सपिण्डदनत्तो- 
रसयो्नीत्रोस्तस्पुत्रयोदंश्ाह एव ददं च छविद्धिकम् । 



३७२ नि्णयसिन्थो [ दौदित्रभागिनेययोः 

“नासोचं पितृपक्षे इलेतदिरोधाच्च श्रान्तः । "दत्ता नारी पितुर्भहे रधाने सूयते यदा । 

मरियते वा तदा तस्याः पिता शुष्येन्निभिर्दिनैः ॥" इति कल्पतरौ दछयुद्धितत्त्वे च । 
पतिगृहे प्रसवे त॒ ॒पत्रादीनामाशौचं नासि । गतो पित्रोखिरात्रमस्येव,ः-श्रताप्रतासु 
योषित्सु संस्छृतासंस्ृता च । मातापित्रो्िरत्रं खादितरेषां यथाविधि ।' अजातदन्तासु 
पि्रोरेकरा्रम्" इति माधवीये राङ्ककाषणा जि निस्ते, "बेजिकादमिसंबन्धात्' इत्यु- 
कतेथ । स्ख्रत्यथसारेऽप्येवम् । 

माधवस्तु इदं तिरा जातदन्तापरम् । दन्तोत्तः प्रागेकर त्रं पि्रोः,- सचस्तप्रोढ- 
कन्यायां प्रोढायां वासरच्छुचिः । प्रदत्तायां भिरत्रेण दत्तायां पक्षिणी भवेत् ॥' इति 
पुरस्त्योक्तेः । अन्यत्र कन्यागृतो पित्रोः पक्षिणीयाह । षडशछीतावपि-पितृगेहा- 
दतोऽन्यत्र यदि पत्री प्रमीयते । पक्षिणी तत्र पित्रोः स्या्नान्धेषामिति निश्चयः ।' इति । 
ग्रामान्तरे इयमिति स्मरलयथेसारे । भरातुस्तु पक्षिणी,-“शुरयो भगिन्यां च मातुखन्यां 
च मातुले । पित्रोः खसरि तदच पक्षिणीं क्षपयेत्रिशाम् ॥' इति श्रद्धश्रदस्पतिस्खतेः । 
हुद्धितस्वे कोभे-भदन्तास्सोदरे सय आचूडादेकरात्रकम् । आप्रदानात् त्रिरघर 
स्यादशरत्रमतः परम् ॥' पित्रोर्मृतो सीणां त्रिरात्रम् ,-पित्रोरुपसम श्चीणामूढानां तु कथं 
भवेत् । तिरत्रेणेव शुद्धिः खयादिलाह भगवान् यमः ॥' इति माधवीये श्रद्ध मनु क्तेः । 
इदं दशादान्तः । उध्वं तु पक्षिणी । भतुर्भगिनीग्दे, तस्या वा तद्ृहे शृतो तरिर्रम् । 
अन्यत्र तु पक्षिणीति षडश्ीतादुक्तम् । ब्राह्येऽपि-"रस्परसृतो भ्रातृभगिन्यो; पक्षिणी 
भवेत् । मातुरासौचवस्पुज्याः पितृव्याशोचमिष्यते ।' इति 1 रिष्टास्त्वस्य नि्मूडला- 
सितन्ये स्ञानमत्रमाहुः । 

जिरष्च्छोक्याम्-रतेष्वाचा्यमातामहदुहितृसुतशरोत्रियखि क्सयाञ्यखसीयेषु 
त्रिरा पिदिवसमुचिः सोदकस्तूमयत्र । पृक्षिण्यारोचगलिग्दहितृयतसदहाध्यायिबन्ुत्रया- 
न्तेवासिशशरूुमित्रशज्चरमगिनिकमिागिनेयगप्रयाणे ॥ मातामद्यां च पित्रोः खसरि च 
विरतौ मातुठे मात॒खन्यां चाथो सज्योतिरेव खंविषयनृपतो ग्रामनाये च नटे । शिष्यो- 
पाध्यांयवन्धुत्रयगुरतनयाचायभार्यासगोघ्ानूचानशोत्रियेषु खयदपरणग्रृतौ मातुठे वेक 
रात्रम् ॥ रात्रिं सब्रह्चारिण्यथ तु कथमपि खत्पसंबन्धयुक्ते सानं वासोयुतं खादिदः- 
मपि सकठं सर्ववर्णेषु तुल्यम् ॥' इति । अत्र मूढं मिताक्षरादौ सयष्टम् । दोरहित्र- 

दोदित्रभागि- भागिनेययोरुपनीतयोशिरात्रम्। अनुपनीतयोः पक्षिणी ! “संसिते पक्षिणीं 
नेययोः। रात्रं ददि भगिनीसुत । संस्कृते तु तरिसघ्रं स्यादिति धर्मो व्यवखितः ॥' 

इति ब्रद्धमनक्तः । सरकृते दाहेन । तेन दाहे भिरा्रं नान्यथेति गौडाः । तन्न । 

--भदत्तसु पित्रोः, इति पाठः । २--मयूखे ह-“मालुरुबन्धुत्रयादीनासेव पर्िण्याद्ा- 
शौचम् › अन्यथा दन्वजनवादेः पूवं सोदकमातुरादेः रतौ निरा्पक्षिण्यादि, तादशस्य आत्नादेः सद्य 
इदयनोिदयं स्यात् इस्युक्तम् । 



मरणे गहभाण्डशुद्धिः 1 तृतीयपरिच्छेदस्योत्तराधेम् । ३७३ 

विशेषवेयर््यात् । मातुखदो सन्निधिविदेशाभ्यां पक्षिण्येकाहयोव्यैवथा । मलुः-श्रिरा्- 
माहुराशचौचमाचार्यं संखिते सति । तस्य पुत्रे च परल्यां च दिवारात्रमिति थितिः ॥॥ 

श्रोत्रि खगे श्रोत्रिये खगरहे मते त्रिरात्रम्, श्रोत्रिये तूपसंपन्ने पिरा्रमद्यचिभैवेत् ॥ 
पते। दति स्थितेति भाधवः | एकम्रामीणे वेकाहः । ऋलिजि बहु- 

त्पकाश्रौतस्मापयाजनपरे भ्रिरात्रैकरत्रे ज्ञेये । यदपि करम छुरवैत एष वाचकः शब्दो भव- 
स्िग्विषये। तीति राम्बराचार्येः कर्ममध्ये कविक्त्वमुक्तं तथापि कर्मण्याशौच- 

निषेधात्तदुत्तरमेवेतञ्जेयम् । गोडास्तु-समानोदकानां च्यदो गोत्रजानामहः स्मृतम् । 
मातृबन्धौ गुरौ मित्रे मण्डलाधिपतो तथा ॥` इति जावारीक्तेमातृचन्धुष्वेकादमाहुः । 
रिष्ये खोपनीते च्यहः, शरिष्यसतीभ्य॑ब्रह्मचारिषु क्रमेण तरिरात्रमहोरा्रमेकाहः इति 
माधवीये बोधायनोकतः । अन्यत्र तु मचः-मातुरे पक्षिणीं राति रिष्यखिरबान्ध- 
वेषु च । इति । बन्धुत्रयम्-भात्मपितृष्वसमातृष्वसमातुटपुत्राः, पितुःपितृष्वसमातृष्व- 
सृमातख्पुत्राः, मातुःपितृष्वसमातष्वस्रमातुरपुत्राश्वेति विन्ञानेभ्वरः । अत्र पक्षिणी । 

चतष्लादि. पितूप्वसचादिकन्यानामूढाना त्वेकाहः । "तद्वन्धुवगेस्त्वेकेनः इति पूर्वाक्त- 
कन्यानाम् । ब्राद्मात् । यत्तु षडक्रीरयामू्-“एवं पित्ोभैगिन्यो ये ये पितामह- 

योस्तथा । ये मातामहयोश्चैव भगिन्यो तस्रजाश्च याः ॥ मातुखः खस 
पिरोश्च पद्यश्ेषां प्रजाश्च याः \ म्रातरश्ेति सर्वेषु पक्षिणी खगे ज्यहम् ॥ एवं शवदयुरजा- 
मातृदोदहिविविपदि स्तम् ॥' यचच थमः-“जामातरि मृते शुद्धिखिरत्रेणोभयोः स्मृता । पक्षिणी 
शारकानां स्यादिति श्ातातपोऽतरवीत्"। इति, तिगूखलान्मिताक्षरादि वितेषाचचोपेश्ष्यम्। 

मदनपारिजाते बिष्णुः-असपिण्डे स्वेद्मनि मृते एकरा्रम् । अत्र हरदत्तः- 
'अन्तःरवे चः इत्यापस्तम्बसूच्रतः रवे ग्रामे धलुःरतादर्वागन्नमभोस्यम् । दीप- 
मुदङुम्भं चोपनिधाय तु भुञ्जीत यदि समानवंशं न गृहमेवं सूतिकायामिलयाद । प्रधानगरह- 
मृतो तु-“दे यस्य मृतः कृथिदसपिण्डः कथंचन । तस्याप्यसोचं विज्ञेयं त्रिरात्रं नात्र 
संरायः ॥' इत्यद्धिरसोक्तमिति माधवः । एतेन-श्रिरात्रमसपिण्डिषु खग्दे संध्थितेषु 
च ।' इति कौम व्याख्यातम् । द्युद्धितच्वे ब्रहन्मनः-“धराद्रपतिताशान्या गृता- 
श्द्धिजमन्दिरे । शोच तत्र प्रवक्ष्यामि मनुना भाषितं यथा ॥ दरशरात्राच्छुनि मृते मासा- 
च्छद्र भवेच्छुचिः । द्वाभ्यां तु पतिते गेदमन्ये मासचतुष्टयात् ॥ अन्दे वर्जयेदेह- 
मिलेवं मलुरब्रवीत् ॥' अन्यः=म्डेच्छः । अलन्यः=शपाक इति वाचस्पतिः । तत्रैव 
यमः-द्विजस मरणे वेदम विद्युध्यति दिनत्रयात् ।' संवतः-'गृहशुद्धि प्रवक्ष्यामि 
अन्तखरावद्षिते । प्रोस्छज्य मृन्मयं भाण्डं सिद्धमन्नं तथेव च ॥ गोभयेनोपठिप्याथ 
छागेन प्रापयेहुधः । ब्राहणेर्मत्रपूते्च हिरण्यज्गुशवारिमिः ॥ सर्वमभ्युक्षयेदेर्म ततः शुध्यघ्य- 
संशयम् ॥' ब्रहद्विष्णुः-श्राममध्यगतो यावच्छवसिष्ठति कस्यचित् । ग्रामख तत्रदाशोचं 
निगते ॒चितामियात् ॥' गहे पादो गृतेऽप्येवम् । 



३७४ निणयतिन्धौ [ युद्धेसृतायाशौचनि्णैयः 

यत्त॒ माधकीये प्रचेतसा मातृष्वसादिषु तरिराघ्रसुक्तम-'मातृष्वसामातुर्योः शश्र 
श्वहुरयोर्योः । मृते चसिजि याज्ये च च्रिरत्रेण विशुध्यति ।' इति । गुरू माचायंः 
ऋतिक्-कुटागतः । तत्खग्रहगतो ज्ञेयम् । शदुरयोरन्यत्र सतावपि संनिध त्रिरात्रम् । 
असंनिधौ पक्षिणी, देशान्तरे एकरा्रम्, वक्ष्यमाणविषणूक्तरिति माधवगोडा- 
दयः । अन्यत्र तु मातृष्वस्ादिषु पक्षिणी,-पित्रोः खसरि तद्र पक्षिणीं क्षपयेच्चिशाम्' 
दति वृद्धमनुक्तेः 1 यत्तु व्रद्धमलुः-“भगिन्यां संस्कृतायां तु भात्यपि च संस्कृते । 
मित्रे जामातरि मरते दोहे भगिनीयुते ॥ शाकके तस्सुते चेव सद्यःखानेन शुद्धयति ॥ 
इति । तद्धातदोदिमादां देशान्तरे, श्चाटकसुतनामघ्रोः खदेशे जेयम् । शर्क तु 
खदशे एकाहः, आचायंपवरीपुत्रोपाध्यायमातुरशवद्युरधश्रशदुयसदाध्यायििष्येष्वेकरात्रम् 

दति माधवीये विष्णुक्तः । हरदत्तीये दरछोक्यामप्येवम् । धडुयः=रारकः । 
देशान्तरे खानम् । शशुरयोर्दशान्तरे एकाहः । जाबाखः-'एकोदकानां तु ज्यो रोत्र- 
जानामः स्प्रतम् । सर्वत्र मूल्याभवेऽपि क्रियकलु्दसाहः, गुतः प्रेतख शिष्यस्तु 
पितृमेधं समाचरेत् । प्रताहारेः समं तवर दश्रत्रेण शुद्धयति ॥' इति मनु क्तः । रिष्य 
इत्युपरक्षणम् । “निरन्वये सपिण्ड तु मृते सति दयान्वितः । तदशोचं पुरा चीत्वां यातत 
पितृवक्कियाम् 1) इति माधवीये ब्राह्मोक्तेः ! दिवीदासीधे-सगोतो वाऽसगोो 
वा योऽ दबाससखे नरः । सोऽपि कुयौन्नवश्राद्धं शुद्छेच दशमेऽहनि ।! यत्रैकविषये 
पक्षिण्येकादादिपक्षद्रययक्तं, त स्चिधिविदेसमेन्यादिकृता व्यवखा । 

चिरण्च्छोक्याम-'वनग्रखे यतो चोपरमति ऊुखजे षण्ठके वाष्ठवः खाचोषिद्योविप्र- 
गुप्टे गतवति तु दिनं युद्धविद्धे त॒ सद्यः \` अत्र मूटमाकरे स्पष्टम् । युद्धम ग्रतख 

खानम् , 'उचतराहवे रकैः ्षत्रधमंहतस्य च । सयः संतिष्ठते यज्ञसथाो- 
चमिति थितिः॥" इति मनक्तः । यज्ञुः-अन्यक्म । सवं तदेवेयथेः 

यस्तु भारते राजधमंघु-अयोच्यो हि हतः शूरः खर्गठोके महीयते । नद्यन्नमुदकं 
तख न सानं नाप्यशौचकम् ।॥' इति श्राद्धादिमिषेधः स पुत्नाद्यभावपरः । अत एव तत्र 
कणोदीनां शद्धयुक्तम् । अन्ये तु दरपिण्डनिषेधमाहूयतिवत् । यन्त॒ पराारः 
आदहवेऽपिं हतानां च एकरात्रमशोचकम् । इति, तदयुद्धक्षतेन काडान्तरमृते ज्ञेयम् । 
असंनिधो सानम्" इति माधवः । श्युद्धितन्तवे अधिपुराणे-'दश्िभिः श्रङ्किभि्वपि 
हता म्रेच्छश्च तस्करः । ये खाम्य्थं हता यान्ति राजन्खगं न संशयः ॥ स्वेषामेव 
वणानां क्षत्रियस्य विशेषतः ॥ यत्त॒ ब्रहस्पतिः-“डिम्बाहवे विद्युता च राज्ञा गोविप्र- 
पाठने । सदयःशोचं गृतखाहख्यदं चान्ये महर्षयः ॥ तच्छस्रं विना प्राख्छखहते च तरिरा- 
म् । राज्ञा वध्ये इते सदयःशोचमन्यत् तिरात्रम् । तथेव व्थाघ्ः-श्षतेन भ्रियते यस्तु 
त्याचं भवेद्विधा । आसप्तादात्रिसूत्ं श्याइशरात्रमतः प्रम् ॥ शख्राघाति अ्यदादुध्न 

युद्धे शतस्य । 
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यदि कथ्िस्ममीयते । आश्चोचं प्राछरतं तख स्वैवर्णषु निलयशः ॥' राख्ाघाते क्षतं विना । 
रावस्पदो तु हारीतः-ावस्पृशो आमं न प्रविश्ेयुरानक्षत्रदशैनात्, रात्रौ चेदादिदयख + 
यत्त॒ अनु;ः-अह्वा चेकेन रत्या च भिरात्रैरेवं च तरिभिः । शवस्पृशो विद्युद्धनित च्यदहा- 
तूदकदायिनः ॥' इति । अहवा रत्या चेदहोरात्रमिव्युक्तम् । तिभिश्चिरतरेरिति नवरात्रमेवं 
दरारात्रमियथः । तत्तद चाश्नने तदृहवासेऽनापदि च जेयम् । अङ्किशः-'आशोचं यख 
संसगोदापतेद्हमेधिनः । प्रियास्रसख न ठप्यन्ते द्याणां च न तद्धवेत् 

अथ निहरावारौचम् । सेहेन सवर्णनि्हीर तदच्ारने तदृहवासे च दाहः । 
तदन्नानदाने तद्रहवासे व्यः । गृहावासेऽन्नाभक्षणे चेकाहः ¦ मृतिग्रहणेन निहीरं दाहे च 
तनालयासोचम् ,- “यदि निरति प्रतं प्ररोभाकान्तमानसः । दशषहेन द्विजः शु्ेादशा- 
हेन भूमिपः । मासार्धन च वैद्यस्तु श्रो मासेन शुद्धयति ॥" इति कौर्मोक्तेः । 
विजातीयनिहीरे त॒ रबजातीयमारौचम् । अत्र भृतिग्रहे द्वियुणम् ,-अव्थेद्ररं वणं वरो 
वाप्यव्रं यदि । वहेच्छवं तदाशौचं द्रव्यार्थं दविगुणं भवेत् ॥' इति व्याघोक्तेः । कोर्म- 
मेतदिति गौडाः दाहेऽप्येवम् । यत्त ऋद्ये-“योऽसवगणं तु मूल्येन नीत्वा चेव दहेन्नरः । 
आदोचं तु भवेत्तख प्रेतजातिसमं नृप ॥` इति, तदापदि ज्ञेयम् । सोदकनिहीरे तु दशाह 
इति माधवः । अटंकरणे तु चाङ्कः-ककृच्दपादोऽसपिण्डसय प्रेताठंकरणे कृते । अज्ञाना- 
दुपवासः स्ादशक्तौ खानमिष्यते ।' धमीथेमनाथसव्णहरणे करियाकरणे च द्विजखानन्त- 
यज्ञफरम् } “खानं प्राणायामोऽेस्परीश्ः इति माधवीये । अभिदेऽप्येवम् ,-श्रेतसंस्पर- 
संस्कारेब्ोद्यणो नैव दुष्यति । वोढा चेवाथिदाता च सः क्ञाता विुद्धवति ॥ इत्यप- 
राक चद्धपरारारोक्तेः। मातुखुतवादिसंबन्धे त्रिरात्रम् , असंबन्धिद्विजान्वहिखा दहिवा 
च सद्यःशोचम्, संबन्धे तरिरा्म्' इति वैठीनसिस्खतेः । 

गौतममिताक्षराथां ब्रद्धाचिः-.सूतकाद्ियणं शावं शावाहिगुणमा्तवम् । आरत- 
वाद्िगुणा सूतिस्ततोऽपि शवदाहकः॥° अत्र पूर्वेणोत्तरनिषृत्तिरियर्थः । विष्णुः-ृतं द्विजं 
न द्रेण हासयन्न शुद्र द्विजेन' । देवरूः-श्रह्चारी न कुर्वीत राववाहादिकक्रियाम् । 
यदि कुयीचरेृच्रं पुनःसंस्कारमेव च ॥` याक्ञवस्क्यः-'आचायैपिद्ुपाध्यायाश्िदैयापि 
व्रती तीः । अनुगमने तु सपिण्डे न दोषः, शविहितं हि सपिण्डानां प्रेतनिहरणादिकम् । 
तेषां करोति यः कश्चित्तस्याधिक्यं न विते ॥* इति देवलो तेः । "दोषः सखाखसपिण्डसय 
तत्रानाथक्रियां विना ¢ इति हारीतोक्तेश्च । समोकृष्टवरणे त॒ माधवीये कण्वः 
अनुगम्य शवं बुद्धया स्ावा स्पृष्ट हृताश्नम् । सपिः प्रार्य पुनः सात्र प्राणायामे- 
विशुध्यति ॥' इति । श्दीनैवर्णे तु श्षत्रियेऽहः, वैद्ये पक्षिणी, शष्ट तरिरघ्रम्, कषत्रियस्य 
वेदयेऽहः, शद्रे पक्षिणी, वैद्यस्य श््रेऽहः' इति वित्ञनेश्वरः । माधवस्तु- 

१-अन्न ज्ञेयमिष्युत्तरं ““.अनदश्नन्रमद्धैव न चेत्तेषां गृहे वसेत् । इति तेनैवोक्तेः 1" इति विकेष 
एकस्िन्पुस्तके । 
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विप्रय वैद्ये यहः, क्षव्रख शुद्रेऽप्येवम् , अन्यत् प्राग्वत् । सानाभिस्परीधरताशनानि 
सरवत्रेयाह । दीनव्णसय दाहोष्वदेहिकफकरणे त॒ बाद्य-श्राद्यणो दीनवर्णख न कुर्यादौध्व- 
देहिकम् । कामाष्टोमात्तथा मोदा्कृतवा तञ्ज्ञातितां बजेत् ॥ मलुः-व्रायानां याजनं 
करत्वा परेषामन्यकम च । अभमिचारमहीने च तरिभिः छन्छरैव्यपोहति ॥ प्रेषां वर्णानां 
हीनेषु तवैगण्यत्रेगुण्यचातुरण्याचृद्यम् ॥ 

अथ रोदने समोत्तमवर्णयोः संचयनादपूर्वं सचेलखानमध्वैमाचमनम् । हीनवर्णेषु तु 
संचयनास्राक् सचेटमृध्वं सानमाघ्रम् । विप्रय क्षत्रेद्यविषये त॒ ब्राह्मे -“अथिसं चयने 
विप्रो रोति चेक्षत्रवैश्ययोः । तदा खातः सचेरस्तु दितीयेऽहनि शुध्यति ॥ कृते त॒ संचये 
विप्रः स्ञानेनैव शुचिर्भवेत् ॥' क्षत्रियस्य वैद्येऽप्येवम् । श्रे तु संचयनास्राक् विप्रख 
त्रिरात्रम् । क्षत्रवेश्ययोद्धिरा्रम् । उर्ध्वं तु द्विजानामेकादः । शुद्रस्य शुद्र स्पर्शं बिना 
संचयासपूैमेकाहः । उध्वं सज्योतिरिति माधवीये ज्ञेयम् । शुद्धितच्वे पारस्करस्तु- 
अखिसंचयनादुध्वं मासं यावद्विजातयः । दिवसेनैव शुध्यन्ति वाससां क्षारनेन च ॥ 
सजातेर्दिवसेनैव त्यहारषत्रियवैश्ययोः ॥' इत्युक्तम् । सपिण्डानां रोदननिर्हीरदावदोष 
इत्युक्तं प्रार् । विज्ञानेश्वरस्तु-रृतसय बान्धवैः सार्धं कला तु पर्दिवनम् । वर्भये्त- 
दद्रा दानश्राद्धादिकम च ॥ इति पारस्करोक्तेः सर्व्रेकरा्रमाह ॥ 
॥ अथारोचान्नमकषणे विष्णुः. ब्राह्मणादीनामारोचे यः सदेवाच्रमश्ाति तस्य ताबदा- 
शचं यावत्तपामाशोचन्यपगमे प्रायधित्तस्ः इति । अन्ञाने त्वङ्किराः-'अन्तदैशादहे 
शुक्त्वान्नं सूतके मृतकेऽपि वा । अस्याशोचं भवेत्तावधावदन्रं वजलयधः ॥ प्रायतत 
त्रमल्या विप्रख वर्णक्रमेणेकाहच्यदपव्ाहसमाहोपवासाः, दश विंशतिः षष्टिः शतं च भाणा- 
यामाः पश्वगव्याशनं च । अभ्यासे द्विगुणम् । आपदि तु प्राणायामशतं पश्चरातमष्टरात- 
मष्टसदसे गायत्रीजपश्च । मलापदि त॒ सवर्णीशोचे त्रिरघमर्षणं गायन्यष्टसहस्रं च । 
्षभियारोचे उपवासश्च । वेर्यारौचे तरिरा्रोपवासश्च । शुद्रारौचे इच्छ: । क्षत्रवैश्ययोः 
प्वरातमष्ट्तं गायत्रीजपः । उत्तमेषु श्रस्य सवत्र क्ानम् । मलयानापदि विप्रख वणेषु 
सांतपनङृच्छरमहासांतपनचान्द्राणि । अभ्यासे तु मासिकदरेमासिक्तरैमािकषाण्मासिकानीयादि 
माधवीयादों ज्ञेयम् । 

अथ दासस्य सदास्युसन्नसय सपिण्डगृतो खानमत्रेण खामिका्यै स्परस्यतम् । मक्त 
दाससख व्यदोध्वेम् ,-'सचःस्पृश्यो गर्भदासो भक्तदासख्यहाच्छुचिः ।' इति स्षत्यन्त- 
रच्छ; । (मूल्यकमकराः शद्रा दासीदासास्तयैव च । सनि शरीरसंस्कारे गरहकर्मण्य- 
दूषिताः # इति रात्तातपोक्तेशच । एतचानन्यसाध्यतककार्यमतरे । अन्यत्र मासाया- 
शोचमस्लेव । .एवं दाखामपि । सूतिकायाससखा अस्परयलमपि मासमात्रम्, दासी 
दासश्च सव वै यंख वणस यो भवेत् । तदर्णख भवेच्छचं दास्या मासस्त सूतकम् ॥' 
= अ~वेग्णेनाः इति पठः, {1111 
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इवयद्धिरसोक्तेः । षडङीतावपि-'खामियोचेन दासाचा स्पश्या मासात कमसु । 
योग्याः स्युर्मासतो दासी सूती चेसस्श्यतामियात् ॥ दत्तदासादीनां खसपिण्डिमरणादौ 
खाम्यासोचसमसंख्यदिनोध्वं सलयपि मासादयाञ्चौचे सखामिकार्ये स्पृद्यतेति हरदत्तः, 
'दासान्तेवासिभृतकाः रिष्यात्रैकत्रवापिनः । सखामितुल्येन शौचेन शुध्यन्ति रतसूतके ॥' 
इति ब्रहस्पतिस्खतेः । दासाश्वत्र-गृहनातस्तथा कीतो रब्धो दायादुपागतः । अन्ना- 
-कालसृतसददाहितः खामिना च यः ॥ मोक्षितो महतश्णीदयुद्धमराप्तः पणे जितः । तवाह्- 
मिद्युपगतः प्रबरज्यावसितः कृतः ॥ भक्तदासश्च विज्ञेयस्तथेव वडवाहतः । विक्रेता चात्मनः 
शास्रे दासाः प्रद स्ताः ॥ इति नाश्वोक्तेषु गरभमक्तदासौ विना जञेयाः । वडवा 
दासी तयाहतस्तासुद्राद्य दासो जात इलयर्थः । अन्तेवास्यपि तेनेवोक्तः-“खरिस्पमिच्छ- 
त्राह बान्धवानामलुक्ञया । आचाथैसय वसेदन्ते कृता काठं सुनिश्चितम् ॥ आचार्यः 
रिक्षयेदनं खण्रहे दत्तमोजनम् ।' इति । रशिष्यस्तततव्यो विदाथ । दासादेः खामितत्स- 
पिण्डिमरणे तु बिष्णुः-पतीनां दासानामानुरोम्येन खामितुस्यमाशौचम्, मृते खामि- 
न्यातमीयम्।' इति प्रतिखोमदासानामाशोचाभावः, 'वर्णीनामातुलोम्येन दासं न प्रतिखोमतः। 
इति था्ञवल्क्योक्तेः ॥ 

अथ रात्रौ जनने मरणे बा~रा्ि त्रिमागां कखाऽऽद्भागद्वये चेप्पूवं दिनम्, अन्ये 
तूत्तरमिति मिताक्षरायाम् । यत्त॒ प्रागर्षरात्रात् प्राग्वा सूर्योदयासूर्वं दिनमिद्युक्त, तत्र 
देशचारतो व्यवसा । सवं चाशञौचमाहितार्सहं तद्धिन्नस्य मरणमारभ्य ज्ञेयम् । (अन- 
भरिमत उत्ऋान्तेरारोचादि द्विजातिषु । दादादमिमतो विबाद्विदेशस्ये शृते सति ॥ इति 
पेठनसिस्यतेः । साभिः=आहिताभिः। "आहिताथिश्वेखवसन्मरियेत पुनःसंस्कारं कृता 
राववदादौचम्ः इति वसिष्ठे विरोषोक्तेः । 'दादादेव त॒ करव्यं यख वैतानिको 
विधिः" इति ब्राह्या । यत्त॒-धूलेखामिना रामाण्डारेण चोक्तम् आहितामेरपि 
मरणायैव दसरात्र,-दशादईं शावमाशोचम्' इति मरणनिमित्तलात्तख । यत॒ दादादेव 
तया चमुक्तं तत्संस्कारनिमित्तायोचं पथगेव । तेन गृह्याः संस्कारार््ग॒भ्रिरात्रम् । 
श्रोतस्तु दशरात्रम् । मरणनिमित्तं तूभयोर्दशदं दाहासागपीति । तदेतद्चनविरोधायू- 
वैखेवोर्षान्भूरकलनाटाघवाच चिन्यम् । 

अथातिक्रान्ताशौचम् । तत्रारोचमध्ये जननादो ज्ञते तच्छेषेण शुद्धिः, विगतं 
तु विदेशस्थं श्रुणुया्यो निर्देशम् । यच्छेषं दशरात्र तावदेवाद्ुचिर्भवेत् ।॥' इतिं 
मनृक्तेः । अत्र कैचिदेतदयुत्रातिस्किविषयम् । तेषां स्वासोचमध्ये श्रवणेऽपि तदयेव 
दशाहादि 1 "पितरौ चेन्मतो स्यातां द्र्योऽपि हि पुत्रकः । श्चुता तदिनमारभ्य दशाहं 
सूतकी भवेत् ॥ इस सवापवादत्वादिलाहुः । तन्न । ज्ञातमरणश्य निमित्तत्वात्, अनभिमत 

४८ मर सर 



३७९ निणैयसिन्धौ [ आशौचसंपाते 

उक्तान्तेः' इलादिविरोधाच । स््रल्यथं सारेऽपि-'जनने मरणे वा प्रथमदिनाद्ध्वं ज्ञते 
पुत्रादीनां रेषेणेव शुद्धिः" इति ) षडरीतावपरार्के चेवम् । दशादाद्ध्ये ज्ञते तु 
चृद्धवसिष्टः-“मासत्रये त्रिरघ्रं स्यात् षण्मासे पक्षिणी तथा । अहस्तु नवमादर्वागर््व 
खानेन शुध्यति ॥ जनने ततिक्रान्ताशोचं नास्येव । नाश्चुद्धिः रसवाशोचे व्यतीतेषु 
दिनेष्वपि ! इति देवलोक्तेः। पितुः सानं तत्रापि भवसेव । निर्दशं ज्ञातिमरणं शुषा 
पुत्रस जन्म च । सवासा जठमाष्ुय शुद्धो भवति मानवः ॥' इति मनृक्तेः । तातिः. 
ऋान्तारौचं दशादादिजाला्ञौचविषयम्, न त्वसुपनीतादिनिमित्ततिर्ादो । “उपनीते तु 
विषमं तस्मिन्रेवातिकाजम् ॥ इति व्याध्रोक्तः ! “निर्दशं ज्ञातिमरणम्" “अतिक्रान्ते 
दशाहे त॒" इति मनृक्तेश्च । माधवीये देवरृस्तु-“आ तरिपक्षात्रिरत्रं स्यात् षण्मासाय- 
क्षिणी ततः । परमेकादमावषीदध्वं सातो विद्ुध्यति ॥' इदयाह् । तत्रापदनापद्विषयसेन 
व्यवस्था । इदं चेकदेे \ 

देशान्तरे त॒ सानमात्रम् । 'देशान्तरग्रतं श्रुता छीबे वैखानसे यतो । मृते निन 
शुष्यन्ति ग्भैस्लवे च गोत्रिणः । इति पराारोक्तेरिति विज्ञनेश्वरः । स्नाने वत्सरान्ते । 
“अर्वाकूतरिपक्षातिनिरं षण्मासाच्च दिवानि्म् । अदः संवत्सरादर्वाग्देगान्तरगतेष्वपि ॥ 
इति विष्णुक्तेरिति माधवः । इदं सपिण्डानां देशान्तरे लानं सोदकानामिति युक्तम् । 
रक्षणं खाद बहस्पतिः-'महानघन्तरं यत्र गिरसा व्यवैधायकः ! वाचो य॒त्र विभि्यन्ते 
तदेशान्तरमुच्यते ॥ देशान्तरं वदन्येके षष्टियोजनमायतम् । चत्वारिशदरदन्यन्ये त्रंशदन्ये 
तथेव च} इति 1 एतत्सव मतापितृभिन्नविषयम् । तयोस्त "भ्रिरौ चेत् इति पूर्वपेटीन- 
सिवाक्यात्सदा पूर्णमेव दाहादि । स्ष्यथंसरेऽपि-मातापितृमरणे दृरदेगेऽपि 
संवत्सरोष्वमपि पुत्रो दशदादिकं पूणमाशोचं ऊु्यात् । पुंसयोः परस्परं सपलीषु चैवम्' 
इति । छद्धितत्वादयो गौडास्तु-ऊष्वं संवत्सरादायादन्धुञेच्छरयते शृतः । भवेदे- 
काहमेवात्र तच्च संन्यासिनां न त॒ ॥' इति देवलोक्तेः पि्रोरब्दमध्ये तरिरात्मुष्यैमेकाहः । 
चन्धुमाता पिता मती च । पूर्वाक्तदादस्तु किङ्गादिदेशपर इ्याहुः, ते बन्पुपदसख 
ुत्रादिपरत्वे मानामावादुपेक्ष्याः । सापलमातुस्तु वक्षः-'पितृपल्यामपेतायां मातृवर्य 
द्विजोत्तमः । संवत्सरे व्यतीतेऽपि त्रिरा्रमडुचिर्भवेत् ॥ 'दीनवर्भमातूषु सप्नीघु चैवस्' 
इति स्टत्यथंसारे । केचित् "पितुः पत्या प्रमीतायामौरसे तनये तथा ।. इति 
ब्राह्योक्तेस्त्वोरसेऽपीदमाहुः । षडद्ीतावप्येवस् । एतत्सर्ववरण॑तुल्यम्, (तुल्यं वयसि 
सर्वेषामतिकरान्ते तथेव च ।' इति व्ाघोक्तेः । 

अधाशौचसंपाते उच्यते । तत्र शवे श्वे, सूतके सूतकम् । शावे सूतकं, सूतके 
शावं वा । तत्राप्यु्तरं काठतः ०५१५७ समं न्यूनमधिकं चेति द्वादश्च भेदाः । यदैफदिने समं 
स्यूनमधिकं वाचद्वयं त्र तत्रेणान्यसिद्धिः, दयोरकारुतवात् । यदा तु द्वितीयादिदिने- 
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त्तरं सजातीयं शवे जननं वा समकाटं न्यूनकाटं वा परं स्यात्तदा षटसु पक्षेषु पूर्वरोषेण 
शुद्धिः । “अन्तरा जन्ममरणे शेषादोभिर्विशुध्यति 1 इति याज्ञवस्क्योक्तः । अन्तरा 
ज्ञते इयर्थः, ज्ञातस्यैव जननादेर्निमित्तलात् । पूर्वाशौचोत्तरं तन्मध्योसन्ने ज्ञते तृत्तर- 
मेव कार्यम् । द्द्धितच्वेऽप्यक्त-पूर्वाशोचान्तरुपन्नं समानं ठु वा निमित्तं तत्ाख- 
दुपरि श्रुतं खाशौषदेतरेव 1 अज्ञातं तु न ! अविते न दोषः खाच्छद्धारिषु कथंचन 
इयस्याशोचसांकर्येऽपि प्रघृततेः । तेनाज्ञानादषोत्सगीदौ इते पश्वात् ज्ञातेऽपि नाव्ृ्ति- 
रिति। माधबीये यमोऽपि-“जनने जननं चेत्यान्मरणे मरणं तथा । पूर्ैरेषेण चुद्धिः 
स्यादुत्तराशोचवजैनम् ॥' अत्र केचित्-अन्तदैशाहे सातां चेदयुनर्मरणजन्मनी-। तावत्छा- 
ददचिर्विप्रो यावत्तव्यादनिदशम् ॥' इति मन परारारायर्दराहमदणास्पूर्णसौचे एव 
पूरवरेषेण शुद्धिः । व्यदहाबस्पाशचोचसंपाते तृत्तरणेव शुद्धिरियाहुः ! दरदत्तोऽप्येवमाद । 
गौडा अप्येवम् । तन्न । थान्ञवल्क्यादिवशेन दशाहस्य तुल्यकारशौचोपटक्षणत्वात् । 
'समानाशौचसंपति प्रथमेन समापयेत् । असमानं द्ितीयेन धर्मराजवचो यथा ॥' इति 
माधवीये चाङ्कोक्त; । अपराकेमिताक्चरादि विरोधाच । 

यदा तु सूतके शावं समं न्यूनमधिकं वा तदा न पूतैशेषाच्छुद्धिः 1 तदादाङ्धिराः- 
“सूतके मृतकं चेत्यान्मृतके त्वथ सूतकम् । तत्राधिक्रलं सृतकं सोचं र्यान्न सूतकम् ॥' 
षट्चिरचान्मते-शावाशोचे समुत्पन्ने सूतकं त॒ यदा भवेत् । शवेन शुध्यते सूतिर 
सूतिः सावयोधिनी ॥" चतुविंरातिमतेऽपि-“गूतेन शुध्यते जातं न मृतं जातकेन तु ॥ 
अतो यदा दशाहजननमध्ये तदन्ते वा व्यहादि शावं तदा पूरेण शयुद्धावपि तश्निमित्तमस्प्- 
श्यत भवयेव । (मरणोलत्तियोगे तु गरीयो मरणं भवेत् ॥ इति कौमाच । गोतम- 
व्याख्यायां ब्रद्धाचिरपि-सूतकाद्विशणं सावं शाबवाह्वियुणमार्तवम् । अर्तवाद्ियणा 
सूतिस्ततोऽपि शवदाहकः ॥ अत्र पूरवपूर्व॑ण नोत्तरोत्तरनिव्त्तिरस्प्स्यताधिक्यादिलथः । 
षडदीतावपि-'खमाववहुसुतिस्त न्यूनशावविद्योधिनी ।' इति । रत्रिरोषादो वधिंतदवितर- 
दिनरागन्तुकैः स॒तेषैहुतवं न खभावेन । अतस्तत्र न्यूनशवसखापिं न पूर्वेण शुद्धिरिति वक्तं 
खभवेद्युक्तम् । ब्राद्येऽपि-नागन्तुकेरथाहोभिराशोचमपनु्ते । न च पातनिमित्तेन याव 
सान्यख. शोधनम् ॥' इति! एवं नव पक्षाः। यदा तु स्यहाचल्पाशौचमध्ये सजतिीयं 
विजातीयं वा दीधैकाटमुत्तरं, तदाप्युत्तरं पूणं कार्य न पूर्वण शुद्धिः "खल्पाोचस्य मध्ये 
तु दीघीरोचं भवेयदि । न पूर्वेण विशुद्धिः खात् खकाठेनेव शुध्यति ॥' इत्युशन- 
सोक्तेः । तेन श्यहादिशावमध्ये दशाहादिसूतकेऽपि न पूर्वेण शुद्धिरियपराकेः । 
दावनिमित्तमसप्श्यत्वं च भवयेवं । श्ुद्धिविवेके तु-शावेन शुध्यते सूतिः" इति 
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्रारक्तेलत्रा्युत्तराौचनिवृत्तिरु्ता । तन्न । उत्तरय कालाधिक्येन बलवत्वात् । 
माधवीये यमोऽपि-“अघवृदधिमदासौचं पश्चिमेन समापयेत् । यथा त्रिरात्रे प्रकान्ते 
दाहं प्रविशेचदि ॥ आदोचं पुनरागच्छे्तत्समाप्य विशुध्यति ॥' इति, हारीतोऽपि~ गुरुणा 
रघु शुध्येत रुना नैव तद्वरं ।' इति । शुरुलं टशुलं च काटकृतमेव, पवावुरोधात् । 
एतच दरदत्तेन स्टयुक्तम् । मिताश्चरायामप्येवस् । यत्तु अघानां योगप तु ज्ञेया 
शद्िर्गरीयसी 1 मरणोसत्तियोगे तु गरीयो मरणं भवेत् ॥ इति दारीतकौ मादि । 
तप्रास्पृद्यत्वामिग्रायं शावस्य गुस्तवं ज्ञेयम् । 

कचिदत्पकाठेनापि दीर्रकासरोचनिवृत्तिमाह देवखः-“परतः प्रतोऽशुद्धिरषब्रदधो 
विधीयते । सखच्रेस्वतमादह्वः पूर्वेणेवात्र रिष्यते ॥' अस्याथः-अघव्रद्धौ दीषीशोचे 
परतोऽश्द्धिः प्रमारोचम् ! यदि पूर्वारौचुत्तरस् पथ्वमदिनायरतोऽलुवतैते तदा पूर्वेणेव 
शद्धः । पूर्वस्योत्तरादोचार्धीधिककारव्यापिते पूरवैशेषाच्छुद्धिरियथेः । यथा षष्ठे मासे 
गर्मपातनिमित्तप्रडहारौचमध्ये दसाहपाते पूर्ेणोत्तरनिवृत्तिः । यथां वा ज्यहमध्ये स्ञावपात्- 
निमित्तचतरहपश्चाहयोसिति कथित् । तन्न । दशादावधि पूर्वरोषदुद्धावेदकवाक्यविरौ- 
धात् । षष्ठादिदिने पूणीशोचमन्यरात्रौ तु द्वह इयनोचिलया् । अस्मद्वरवस्तु 
पञ्चतमादह्न आशौचं ततो न्यूने अ्यदादि चेत्खादसिचिषये पूर्वेणेवाश्ुद्धिः रिष्यते । 
दशाहादिरामिशेषे व्यदादिपाते व्यहा्सपाशौचानां परस्परं रा्रिरोषे संपाते च न द्वहा- 
दिवृद्धिरिदर्थमाहुः । कचिवर्वरेषेण शुदधेरपवादमाह गोतमः-'रात्रिशेषे सति द्वाभ्या, 
प्रभाते तिभिः" इति । प्रभाते-अन्ययामे । 'रापरिरषे छद च्छुद्धियौमरेषे शुचिश्यहात् ।' 
इति चातातपोक्तेः । इदं शावान्ते सूतकपाते सजावीये वा तुल्यम् । अत्र ेचित्- 
रारिशब्दोऽदोरा्परः । 'अदःरेषे द्वाभ्यां भरभाते तिस॒भिः" इति राङ्कलिखितोक्तेः । 
अथ यदि दशरात्राः संनिपतेयुराघं ददरात्रमारोचमानवमादिवसादत ऊर्ध्वं रात्रेण 
वयुष्टायां परिरत्रेणः इति बोधायनोक्तेः । 'पुनःपाते दसाहास्रार् पूर्वेण सह गच्छति । 
दकमेऽदहि पतेयस्याददरैयात् विशुध्यति ॥' इति । श्रमाते तु भरिरात्रेण दञ्रात्रष्वयं विधिः ।* 
इति देवरोक्ते, । नवमदसमशब्दो चोपान्यान्यदिनपरौ । तेन क्षतरियादावपि 
तथेलाहः । माधवीयेऽप्येवम् । 

--यद्यपि-दावेन शुध्यते सूतिः" इति प्रामाण्याच्छावमध्ये जननाशौ चनिदरत्तिरक्ता तथाप्यमे 
"भघदृद्धिमदालौ च॑" इत्यादिवचनेन स्वल्पशावे दीरध॑सूलयासौ चनिदृत्तिनैव भवतीति ज्ञेयम् । २-विदेश- 
स्थस्य चतुरहान्तमेरणे श्चुत दोषडयद्धधा तत्पञ्चदिनाधिकमाशो चम् । तन्नापि दशाहपते पूर्वेणैव श्ुदधिरि- 
यवसेयम् । ३--बेद्कवाक्यं बौ धायनोक्तं । तच्चाभेऽनुपदमेव “अथ यदि दुदारात्राः इयादिनिदिष्टमसि । 
तत्र “आनवमादिवसाव्” इयनेन बिरोधात् । यन्तु विरद “आद्यभागद्धयं मावत्सूतकसख तु सूतकम् 
इति बरह्मपुराणवचनं ततोऽपि सतेबेडीयस्स्वाततदुपक्ष्यम् । 



आशौचसंपाते 1 तृतीयपरिच्छेदस्योत्तरा्म् । २८१ 

अन्ये त्वाह्ुः-“अन्तदेशहे स्यातां चेद्युनर्मरणजन्मनी सुनमरणजन्मनी । तावत्यादद्युचिर्विंभरो याव- 
तत्खादनिदशम् ।॥" इति मनुपराराराद्यदैशमदिनेनोत्तरसय शद्धेरुक्तववादविरोधः स्पष्ट 
एव । विरोधे च~ यद्र किचन मनुरवदत्द्धेषजमः, कठो पाराशरस्मृतिःः इलयनेन् 
पूतैवचसां बाधः । अत एवं वाचस्पतिना तेषामनाकरत्वस॒क्तम् । साकरतेऽपि जाति 
मात्रविग्रादिविषयं देशान्तरविषयं वा युगान्तरविषयै वास्तु । तेन गौतमीये रात्रिदाब्दो 
नाहोरात्रपरः । रात्रिमाव्रावरिष्टे' इति मिताक्षरोक्तेथ न कुकविक्रेतेरिवान्यथा व्याख्या 
युक्ता । माधवस्तु अनिगेतदशादम्ः इति. पूवैसखग्रन्थविरोधादुपेक्ष्य इति । अस्मत्षि- 
तृचरणास्तु बोधायनीये-'आनवमादिवसात्ः इति द्ितीयाशोचसख नवमं दिनं 
प्रथमख दराममेवाह । च्दादिवृद्धः पू्ैशेषापवादत्वात् 1 तस्यं च न्यायतो द्ितीयदिनादेव 
वृत्तेः, अत उध्वैमिति दरमरात्रिपरम् । राङ्कलिखितोक्तो देवलो क्त चाहःरषे 
दरामेऽहवि चातीते रात्री पतेदिय्थः । दस्म्यं पिता नाम कु्यादितिवत् । तेन न मन्वा- 
चेर्विरोधो नापि मिताक्षरावेस्लिहुः । अपरा निणेयाशतसखरसोऽप्येवम् । यतु 
तत्रैव ्राह्य-आयं भागद्रयं यावत्सूतकस तु सूतकम् । द्वितीयं पतति ताचात्सूतका- 
चछुद्धिरिष्यते ॥ अत उध्वं द्वितीयान्त सूतकान्ताच्छुचिः स्मृतः । एवमेव विचार्यं खान्मू- 
तके मृतकान्तरम् ॥ मतकस्यान्तरे यत्र॒ सूतकं प्रतिपद्यते । सूतकस्यान्तरे वाथ भृतकं यत्र 
विते ॥ गृतकान्ते भवेत्तत्र डुद्धिवर्णषु सर्वशः ॥' इति । अखारथस्तत्रेवोक्तः । पूवां 
रोचचरमाहोरात्रसय दिनसूपे जआचभागद्येऽन्फयौचपाति पूर्वेण शुद्धिः । भागदयोध्वं रत्रौ 
सूतकान्तरे दितीयाव्पूतैभित्रास्सूतकान्ताहयदादिरूपच्छुद्धिरिति । अपराकं त्वायोचकाटं 
त्रेधा विभज्य निगणविषयववेनेदमुक्तम् । असख वचनसखय निमूरतवोक्तिरसोक्तिरेव । अतः 
पूर्वारोचान्यरात्रावन्यायोचेऽहोराष्रदरयमधिकम्, रात्ररन्ययामे तु दिनत्रयमिति भट 

रणोपदि ष; पन्थाः । एतत्संपूणाशोचसंपाते एव॒ । रत्रिरेषे पिरात्रादिसंपते तु 
पूरवरोषेणेव शुद्धिः । द्िरघादिवृद्धेः पूषैवाक्येर्दशाहविषयत्वादपवादाभावे शेषञ्ुद्धेर्व 
सामान्यतः प्रवृत्तः । षडद्ीतौ तः दशाहान्ते व्यदहपातेऽपि दविभिदिनबृद्धिरुक्ता, 'रात्रिरोषे 
यदारौचं पूर्वानधिकमापतेत् । उध्वं दिनद्वयं पूर्वा्यामरेषे दिनत्रयम् ॥' इति । अनधिकं= 
समं न्यूनं वा । त्तच्छम् । निभूरत्वादन्ते पक्षिण्यादिपातेऽपि द्िरात्रादि वरद्धयापत्ते् । 
र्वारोचान्त्धितद्वितिदिनमध्येऽधिकाशोचान्तरपते तु वर्धितखात्पत्वादधिकेनैव शुद्धिः । 
च च वर्धितस्य पूर्रोषत्वं शङ्कनीयम् । रातरिरेषपूपैरोषदुद्पवादं नेमित्तिकावृत्तिन्यायो 
जीवनात् । अपवादाभावे उत्सगस्य प्राः । 

अपवादान्तरमाह शाङ्कः-'मात्मरे प्रमीतायामञ्ुद्धो भ्रियते परिता ! पितुः रोषेण शुद्धि 
खन्मातुः कार्या तु पक्षिणी ॥" पादत्रयं स्ष्टम् 1 तुस त्यमथः-पिाशोचमध्ये 

१--पूर्वाश्ो चमभ्ये भापतितस्य द्वितीयाक्नौचनस्येति भावः । 



१८२ निणैयसिन्यो [ संपातापवादः 

मातृगृतौ पित्राशोचान्ते मातुः पक्षिणीमधिकां दयादिति । जत्राशदधाविदुक्तेरातहादेः 

मित्राय चामावान्मातृमरे न पक्षिणी, रितु पूणमेवारो चम् । इव् च पक्षिणी तृतीयादिः 

दिनपरा, नाचदिनदये ्रतिनिमित्तैमित्तिकावृत्तिन्यीयापवादत्वादिति पितचरणाः । 

सपिण्डाचा्लौचेन मातापित्ोरादौचापगमो नास्येव । एवं भतरपि । इयं च पक्षिणी 

द्यमदिनासूरव मातृमरणे ज्ञेया ।- दम्या रत्रौ तसरभति वा मातृमरणे बदग्यदसमुच्िता 

पक्षिणीति कथित् । तन्न । संख्यान्तरोपजननापत्या न्यदादिश्चुतिवाधापत्तः । भूत एवेका 

देया षदेया इलादौ शुतसंस्याबाधापत्ते सयुयो निरस्तो द्राद्े ! गुरुणि ठघोरन्त्गेतेः 

शरणा र्ध शुद्ेत् इत्युक्ते । ति 
दा नारी विशेदंप्रियख प्रियवाञ्छया । तदाशौचं विधातव्यं भवराशोचक्रमेण दि ।॥ 

इति प्रथ्वीचन्द्रोदये घुदारीतोक्ते; । ततैव षडद्रीतिमतेऽपि-ृतं पतिमु- 

रज्य पत्नी चेदनलं गता । न तत पक्षिणी कायौ पैतृकादेव शुध्यति ॥ पुत्रोऽन्यो वाधिदस- 

सखासावदेवाडुचिस्तयोः । नवश्राद्धं सपिण्डं च युगपत्त॒ समापयत् ॥ गृहीताशौचानां 

पुत्राणां पितुः संस्करे मातः सपिण्डिख वा मरणे नायं निणैयः, अतिक्रान्तकाटाद्वियमान- 

निमित्तख बठवात् । दादयुवरषोत्रं संस्कारारौचमध्ये सपिण्डमरणेऽप्येवम् । यत्त अप- 

रा जाद्ये-ऋग्वेदवादात्सा्वी खली न भवैदात्मधातिनी । भ्यदारोचे तु निवत्त 

श्राद्धं प्रभोति शाख्वत् ॥' इति, तद्भवैराशौचोत्तखन्वारोदणे चिरात्राशोचप्रमिति 

पथ्वीचन्दरः । बा्यणदेः ्षतरियायतुगमनेऽत्पाशौचपरमित्यपराकेः । छद्धिततवादयो 

गौडास्तु-^भतराशौ चोत्तरमन्वारोदणे भिरात्रम् । सहगमने तु संपूर्णम् । युद्धहतसख 

सचःशौचेऽन्वासेहणे बाबोक्तेशिरा्रलात् । भर्तुरपि व्यदेण पिण्डिदानम् । एकचितौ तं 

स्यःशोच'मियाहुः । अन्यलररुक्तस् । 
पू्वरेपेण शुदधेरपवादान्तरसुक्तं षडक्रीव्याम्-“र्वाशोचेन या शुद्धिः सूतके रते 

च सा । सूतिकामभिदं दितवा प्रेतख च सुतानपि ॥" निणंयासते स््तिसंग्रदेऽपि 
इयं विशुद्धिरदिता सूतिकामभिदं विना ।॥ इदं मूल्येन दाहकरणे । मातुखादिसंबन्धेन 

दाहमा्रकरणे तु निरात्रमेवेतयक्तं प्रार् । घ्द्धािः-सूतकाद्ियुणं शावं शावाद्विगणमा- 

मैवम् । आर्ववाद्िगुणा सूतिसतोऽपि रावदाहकः ॥' तथाशचोचसंपाते न शावजनननिमित्त- 
का्यपरतिवन्धः । 'आरोचे तु समुलन्रे पुत्रजन्म यदा भवेत् । कतुसाकाठिकौ शुद्धिः 
पाोचेन शुध्यति ॥' इति परजापतिस्रतेः । आशोचे तु द्विविधेऽपि शातातपः- 
अन्त्देशादे जननायश्वाव्छान्मरणं यदि । प्ेतयुदिश्य कतेव्यं पिण्डदानं यथाविषि ॥ 
रमे प्रतपिण्डे तु मध्ये चेलननं भवेत् । तथेवारोचपिण्डास्तु शेषान्दयायथाविधि ॥' 

व 
१--न्यायापवादपूर्वसेषापवादस्वात् दति पाटः । २-यदेलयतः पूर्वं 'मावुरन्वारोहणे तु न पक्षिणी 

इती यान्विरोपः क्रचित् । 



आसोचापवादंः ] तरतीयपरिच्छेदस्योत्तराधम् । ३८२ 

इति रखते; ! केचि्त्विदं क्षत्रियादिपरम्, विप्रदेस्ाशोचान्तर एकादशादाद्धं 
नेयाहुः ।, अत एव विज्ञानेश्वरेण-'दशमं पिण्डमुत्सृज्य रात्रिशेषे शुचिर्भवेत् । इति 
गुचित्वं महेकोद्ि्टङ्गविप्रनिमच्रणपरमिति वदता तत्र शु्धेरङ्गतं दरत् । एवं व्रषोत्सगे- 
रय्यादावपि । देवयाक्ञिकेन त्वाशोचान्तरेऽपि भवयेवेव्युक्तम् ॥ 

अथारोचापवांदः । स च प्वधा~कवैतः कर्मतः द्रव्यतः म्रतदोषतः विधानाच । 
आयो ब्ह्मचारियिलयादिषु ! ̂ नैष्ठिकानां वनखानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम् । नाशौचं कीर्तितं 
स॒द्धिः पतिते च तथा भते ।' इति कौ्मोँक्त; । तुर्यपादे शवे वापि तथैव च" इति 
देवलपाठः । आसोचमन्यकर्मोपटक्षणम् , न्रह्यचारी न वुर्बीति शववादादिकाः क्रियाः 
यदि कुयाचरेछरच्रं पुनःसंस्कारमेव च ॥" इति देवरोक्तेः । एतवित्रायतिरिक्तविषयम् , 
चायं खमुपाध्यायं मातरं पितरं गुरुम् 1 निय तु त्ती प्रेतं न व्रतेन वियुव्यते 
इति मनृक्तेः । हारीतः-भातापित्रोस्तु यस्ोक्तं व्रतचारी तं पुत्रकः । त्रतखोऽपि हि 
कुर्वत पिण्डदानोदकक्रियाम् ॥ भवलशौचं नैवासय नेवाभिस्तख ठुप्यते । खाध्यायं च 
प्कुर्वीत पूैवद्विधिदरितम् ॥ संवतेः-“अन्यगोत्रोपसंबन्धः प्रेतया्यिं ददाति यः । 
पिण्डं चोदकदानं च स दशाहं समाचरेत् ॥' निरहैरणमन्धकर्मपरम् । एवं मातामहस्य, 
यथा व्रतखोऽपि सुतः पितुः र्यात् क्रियां नृप । तथा मातामहस्ापि दोदहिवः-कतुम्- 
हति ॥" इत्यपरा्के मविश्योक्तेः । भातापित्रोस्पाध्यायाचायैयोरो्वैदेहिकम् । 
कुवेन्मातामहस्यापि व्रती न भ्रस्यते वतात् ॥' इति काटादरोच । तत्रान्यकर्मनिमि- 
तमस्पृरयतवं दशाहमस्ेव, ^सगोघ्रो बाऽसमोत्रो वा योऽथिं द्यास्सखे नरः । सोऽपि 
कुयात्नवश्राद्धं शुद्धयेत्त दशमेऽहनि ॥' इति दिवोदासोक्तवचनात् । अत एव श्रह्मचा- 
रिणः शवकर्मिणो बताच्रिव्त्तिरन्यत्र मातापित्रोयुरोश्चः इति गोतमीये बतनिवृत्तरेव पयु- 
दासो नाश्चोचस् । संध्यादिकर्मेलोपस्तु नासि न लजेत्सूतके कमे ब्रह्मचारी स्वर्वः 
कचित् । इति छन्दोगपरिदिात्, "पित्रोरीरोर्विपत्तो तु ब्रह्मचार्यपि यः सुतः । 
स्रतश्वापि कुर्वीति अधिपिण्डोदकक्रियाम् ॥ तेनाशचं न कर्तव्यं संध्या चेव न टुप्यते । 
अधिकाय च कर्तव्यं सायं प्रातश्च निक्षः ॥' इति चच्द्रिकायां संवर्तोक्तेथं 
अत्र कर्मानधिकाररूपयोचनिषेथ एव । अपराकंमाधवादयस्तु एकादमाशोचमाहु 
आचायं बाप्युपाध्यायं गुरं वा पितरं च वा। मातरं वा खयं दग्ध्वा बरतखस्तत्र 
भोजनम् ॥ कृत्वा पतति नो तस्माखेतान्नं तत्र भक्षयेत् । अन्यत्र भोजनं दुर्या 

सह् संवसेत् ॥ एकाहमश्युचिभूतलवा द्वितीयेऽहनि शुध्यति ॥' इति ब्राह्योक्तः । 
तदन्नमोजने तु प्रायशित्तं पुनरुपनयनमायोचं च । 

दिबोदासादयस्तु ब्राह्मोक्तेः प्रथमेऽहि सं्यादिलोपः, श्रद्यचारी यदा इयौ 
सिण्डनिरवैपणं पितुः । तावक्ाटमद्ोचं खादुनः साता विशुद्धि ॥" इति प्रजापति- 
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वचनात् , द्वितीयाहादौ पिण्डदानकाठे एवास्पश्यत्वमात्रं नान्यदेयाहुः । दशादमस्प्रय- 
तेऽपि करमाङ्गसनविधानार्थमेतदि ति युक्तम् । अन्यकर्माकरणे तु ब्रह्मचारिणि; पित्रादिमरणे- 
ऽप्याद्यौचामाव एव । सोऽपि ब्रह्मचर्यं काठ एव । समावर्तेनोत्तरं तु पूर्वृतानां च्यदाशोचं 
भवलेव, “आदिष्टी नोदकं इर्यादात्रतसख समापनात् । समाप्ते तूदकं द्वा तरिरात्रम 
चिर्भवेत् ॥' इति मनृक्तेः। तत्रापि विकल्पः, ¶पितर्यपि सते नैषां दोषो भवति कदचित् । 
आरौचं कर्मणोऽन्ते साच्यं वा ब्रह्मचारिणाम् ॥* इति छन्द्ोगपरिदिष्ात् । तथा 
कृतजीवच्छरद्धेन किमप्याोचं न कार्यमिति देमाद्विः । छुद्धितत्वे कोौर्म-“सचःगोचं 
समाख्यातं दुर्भिक्षे चाप्युपद्रवे । डिम्बाहवहतानां च विद्युता पा्थिबेष्रिनः ॥' उपद्रवे-भलय- 
न्तमरकरे । 'उपसगमृते चैव सचःशोचं विधीयते ।' इति पराचारोक्तेः । उपसगे-जलय- 
न्तमरक इति छर पाण्यनिरद्ध मदादयः । याज्ञवल्क्योऽपि आप्यपि च कष्टायां 
सयःकलोचं विधीयते ॥' इति मरणसमयेऽपि नाशओोचम् । तथा च ्ुद्धिरलाकरे दक्षः- 
'सखथकाठे विदं सर्व सूतकं परिकीर्तितम् । भपद्धतख सर्वस सूतकेऽपि न सूतकम् ॥' 
घतः सति वैराग्ये संन्यासोऽप्यातुरसख भवतीति केचित् ॥ 

मथु कर्मतः च्रिराच्छोक्याम्-"तत्तकार्येषु सत्रितिनृपनृपवदीक्षितविक्खदेराम्र- 
दप॑र्खप्यनेकश्चुतिपठनमिषक्ारशिसप्यातुराणाम् । संप्रासछ्नषु दानोपनयनयजनशाद्धयुद्ध- 
्रतिषठाचूडातीर्थीथेयात्राजपपरिणयनायुत्सवेष्वेतदर्थे ॥' नारौच मिति रोषः । सव्री=अन्नस्र- 
वान् 1 मुख्यसत्रसय दीक्षितपदास्सिद्धेः । बती=अनन्तव्रतादिनियमवान् । नन व्रतिनां रतेः 
इति विष्णृुक्तेः । प्रचेताः-कारवः शिखिनो वेया दासी दासास्तथेव च । राजानो 
राजमूयाः सद्यःशोचाः प्रकीतिताः ॥' कारवः=सूपकारा्यीः। शिखिनः चेरनिर्णेजकाद्याः । 
आतुरख व्याधिनाश दानादो । तुखादानदेः प्रारम्भो नान्दीश्राद्धं संकल्पो वा । यजनं 
तडगोत्सर्कोष्िदिमारिः । छघुबिष्णुः-“्रतयज्ञविवाहेषु श्र द्ध. दोमेऽचैने जपे । आरब्धे 
सूतकं न स्ादनारन्धे तु सूतकम् ॥ प्रारम्भो वरणं यज्ञे संकल्पो ब्रतसत्रयोः । नान्दीभराद्ध 
विवाहादौ श्रद्धे पाकपरिक्रिया ॥* इति । पाक्य परि समन्ताक्किया पाकपरोक्षणमिति 
हुद्धिपरदीपस्तन्मन्दम् । रुढर्योगाहखवसखात् । तीर्थेति आशौचे आकस्िकतीरथप्रततौ, 
(िवाहदुगेयज्ञेषु यात्रायां तीथकर्मणि । न तत्र सूतकं तदतकर्म यज्ञादि कारयेत् ॥" इति 
पेटीनसिस्खतेः । अत्र विरेषः प्रागुक्तः । जपः=पुररणादिः, सतोत्रपाटः अविच्छेदेन 
संकल्पितदखििशश्रवणादिश्च । अत एवोक्तं ब्राद्य-“गृदीतनियमस्यापि न॒ सख्ादन्यख 
कस्यचित् ॥" इति ! एवं देवपूजादि । भदनपारिजाते यमोऽपि-'रिवविष्णवर्यनं 
दीक्षा येख चाभिपर्मरहः 1 श्रोतकमीणि इर्वीत सातः शुद्धिमवाघ्यात् ॥' गौडद्युद्धि- 
तत्त्वे मच्रखुक्तावंस्यामू्-'जपो देवार्चनविषिः कार्यो दीक्षान्वितेनैरैः । नासि 
पापं यतस्तषां सूतकं वा यतात्मनाम् ॥' राघवभदीये नारदः;-'अथ सूतकिनः पूजां 
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वक्ष्याम्यागमचोदितीम् । साखा नियं च निवैटयै मानखा क्रियया तु वै ॥ वाह्यपूजाक्रमे- 
णेव ध्यानयोगेन पूजयेत् । यदि कामो न चे्कामी निदं पूर्ववदाचरेत् ॥' यत्च दरसिदह- 
कल्पे-सदा मचरजपं मक्त्वा यदि स्ादश्चचियैरः। मनसावहितस्तच सरेन्मच्रं न तृचचरेत् ॥' 
तन्मूत्रा्याशोचपरम् । रामाचेनचच््िकायाम्-'अडुचिवौ शुचिवीपि गच्छंसिष्न्खप- 
्षपि । मत्रेकस्मरणो विद्वान् मनसैव सदाभ्यसेत् ॥' काटनियमामावे तु हेयमेव । उत्सवः 
रथयात्रादिः । एषु नाशौचम् । अयं चाशौचाभावोऽनन्यगतिते आतो च ज्ञेयः । अत्र मूल- 
माकरे स्पष्टम् । 

अत्र दीक्षितस्य अवभृथादूर्वमेवासोचाभावः । तदादि त्वासोचमस्ेव । तिन वैतानो- 
पासनाः कायः" इति वैतानतवेऽप्यवभृथादि न भवयेव । अत एवोक्तं माधवीये ब्राद्य- 
तद्रृहीतदीक्षख त्रैवियस्य महामखे । सानं त्ववभृथ - यावत्तावत्तय न सूतकम् ॥' इति । 
तैतानोपासनाः कायौः' इत्यनेनैव सिद्ध्तिजां दीक्षितानां चेति पुनदीक्षितग्रहणं यज- 
मने सखर्यकरत॑ताथं सरानप्रस्य्थ॑वेति विज्ञानेश्वरः ।` वस्तुतस्तु दीक्षणीयासंस्छ- 
तख प्रागवभृथाक्करमप्राप्यर्थं दीक्ितग्रहणम् । तेन ततः यूर निषेध एव ।-यत्त श्रारम्भो 
व्रणं यज्ञे इति, तद्विक्परम् । तथा च छन्दोगपरिचि्टे-^न दीक्षिण्याः परं यज्ञे न 
करच्छरदि तपश्वरन् । इति छुद्धितत्त्वेऽप्येवम् । ऋतिजां च मधुपकेत्तिरमाशोचाभावः । 
शगृहीतमधुपर्कसखय यजमानात्त॒ विजः । पश्वादशौचे पतिते न भवेदिति निश्चयः ॥" इति 
त्राह्यात् । अत एव रामाण्डारः-“चतुणी वरणपक्षेऽन्येषामाश्ोचेऽन्य आगमयितव्यः' 
शाह । एवं स्मार्तऽपि त॒खकोषिदयिमादो मधुपर्के सति दोषाभावो ज्ञेयः । यत्तु भ्रारम्भो 
व्रणं यज्ञे इति, तत्रापि मधुपकान्तं ज्ञेयम् । तेनाधानेष्टिपडुबन्धादौ तदभावादन्ये 
भवन्तीति सिद्धम् । 

अपवादान्तस्माह याज्ञवल्क्यः-वेतानोपासनाः कायौ; क्रियाश्च श्वुतिचोदनात्' 
तत्र यागमात्रे खानोत्तरं खयेकरतत्वम् । श्रोते कर्मणि तत्कारं सातः शुद्धिमवाश्यात् ॥' 
इति स्ष्ृतेः । लागातिरिक्ति तु श्रोते स्मत चान्यश्यैव कर्तृत्वम् । सूतके मृतके चैव 
अराक्तौ श्राद्धभोजने । प्रवासादिनिमिततेषु हावयेन्र तु दापयेत् ॥' इति ब्रहस्पत्युक्तः । 
“नित्यानि निवर्तरैतानवर्ज्यम् , शालमरो चेकेऽन्य एतानि इयुः" इति पेटीनसिस्म्ते- 
ति विज्ञानेश्वर; । एकग्रहणं पूजार्थम् । तेन स्मत कार्यमेवेति हाररखतायाम् । 
दाक्षिणालास्तु विकल्पमाहुः । अपराकोदिनिबन्धास्तु-श्रोतं सै खयं काय, 
स्मत तु यागातिस्कतिऽन्यस्मैव कर्तृत्वम् । लागमत्रे तु खसख-कर्मं वैतानिकं कारय 
स्ानोपस्पश्वान् खयम् ॥ इति हारीतोक्तेः, "ददी च पृणमासं च कर्म वेतानिकं च 
यत् । सूतकेऽपि यजन्मोदासखरायधित्तीयते द्विजः ॥" इति भरीच्युक्तेः, “जन्महान्यो- 

` १---तु सोत्रहरिवंशादि हेयमेव ः इति कचित्पाः । 
४९ निर सि 
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वितानस्य कर्मलागो न विदयते । शारभौ केवछो होमः काय एवान्यगोत्रजैः ॥' इति जाबा- 
रोक्तेञेलाहः । अपरार्केऽप्येवम् । याज्ञिका अप्येवम् । सूतके तु समुखन्ने स्मार्त 
कर्म कथं भवेत् पिण्डयन्नं चरं होममसगेपेण कारयेत् ॥' इति जातुकर्ण्यक्तेश्च  चर्ः= 
स्मा्पखारीपाकः ।! श्रवणाकमादिश्ेति विज्ञानेभ्वरः । प्रारब्धं तु सपिण्डनापि कार्यम्. 
(न् च त्क ऊुवीणः सनाभ्योऽप्यशुचिभवेत् ॥ इति मनृक्तेः। छन्दोगपरिशिष्टेऽपि- 
होमः श्रोते त॒ कर्तव्यः शुष्का्नेन एठेन वा । अक्तं हवयेत्स्माते तदभावे करताक्रतम् ॥' 
अकृतेत्रीद्यादि । कृताक्ृते=तन्दुखादि । स्मातेहोमादो तु विकल्पो ज्ञेयः । शाठमौ चैके 
इति प्रागुक्तः । यदा करणं तदान्यद्वारा । 

-अत्रेदं तत्वम् । येषां बहूचादीनां द्वादशरात्रमहोमेऽपि नाभिविच्छेदसतेमै कार्यम् । 
तैत्तिरीयाययेः कायैम् ,--श्रिरा्रमहूयमानोऽभिलो किकः संपद्यते इति खुददोन माष्ये वचनात्। 
समारूढे तमनो तेनापि न कार्यम्, किंतु पुनराधानमेव । समारोपप्रयवरोहयोराशौचापवादा- 
भावादनन्यकरतैकतवाचच । अन्यथा पुनराधानमपि खात् । यत््वान्वलायनः-^तौ चापि 
सूतके शवे पवणीष्टिं महापदि 1 पुष्पवलां च भार्यायां न क्यात्तां कदाचन ॥ सातौभिः 
सूतके शवे खयं न जुहूयाहिजः । ओरौताधिस्तु सक्रद्धला समते वा खयं हुनेत् ॥' इति, 
तदपि समारूढपरम् । तदाह स एव-(स्मातीभिरात्मनोऽन्येषामभवे सूतकादिषु । समारोप्य 
तदन्तेषु विद्यय जुहुयात्खयम् 1 इति । तथा च मलुः-शर्यहे्ाभिषु करियाः इति वैश्- 
देवस्य त्वभिसाध्यतेऽपि वचनाश्िवत्ति, विप्रो दशाहमासीत वैश्वदेवविवर्जितः ॥ इति 
संवर्ताक्तेः । ययपि-प्वयन्ञविधाने तु न कुयौन्ग्रृतजन्मनोः । इति तेनैवोक्तेः पूर्व- 
निषेधो व्यर्थस्तथाप्यापस्तम्बादीनां वैश्वदेवस्य पश्चयज्ञभिन्नलार्थडनिषेधः । हरदन्तस्ा- 
शोचेऽपि बहूचैरवशवदेवः कार्यः, "तख द्वावनध्यायौ यदात्माऽद्ुचियैदेशःः इति ब्रहमयज्ञसै- 
वादोचे विरिष्य निपेधात् । 

सन्ध्यादीनामप्यपवादमाहापराे पलस्लयः-शतध्यामिष्टिं चरं दमं यावजीवं 
समाचरेत् । न टजेत्सूतके वापि यजन् गच्छेदधो द्विजः ॥ सूतके यृतके चैव रध्याकर्म 
समाचरेत् । मनसोचचारयेन्मव्रान्राणायामम्ृते दिजः ॥ यत्त॒ चन्द्रिकायां जाबालः- 
संष्या प्वमहायज्ञा नैकं स्शतिक्मे च । तन्मध्ये हाप्यततेषां दशाहान्ते पुनः किया ॥' 
इति । यच्च संवर्तः--सूतके कर्मणां यागः संध्यादीनां विधीयते ।' यच्च विष्णुपुरा- 
णम्--सवकाटसुपासा तु संध्ययोः पार्थवेष्यते । अन्यत्र सूतकाशौचविभ्रमातुरभीतितः ॥' 
इति, तसपणसंध्यापरम्; “अष्यौन्ता मानसी संध्या कुरावारिविवर्जिता । इति शद्धि- 
दीपे च्यवनोक्तेः । पेठीनसिस्तर््ये मत्रोचारणमाह--सूतके सावित्याञ्जलि 
क्षिप्य सूर्य ध्यायत्रमस्ुर्यात्" । प्रथोगपारिजाते भारद्ाजोऽपि-“सूतके मृतके 
डयांत् आणायामममच्रकम् । तथा मार्जनमत्रास्त॒॒ मनसो मा्भयेत् ॥ गायत्रं 

४--'जााकेऽपिः इति कचिद् । २--्बद्रत्मयमानोऽशन इति पाः {`= ̀  ̀ ̀  ̀  ̀̀ 
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सम्यगाचर सूर्याया््यं निवेदयेत् । मार्जन तु न वा कार्यसुपखानं नचैव हि ॥" ग्रहणे 
आरद्धादावप्याशोचापवादमाह व्याघ्रः-स्मार्तकर्मपस्यागो रादोरन्यत्र सूतके ।' इति । 
लेङ्गेपि-'सूतके गृतके चैव न दोषो राहुदरीने । तावदेव भवेच्छुद्धियीवन्यक्तिर्म श्र्यते ॥ 
प्रयोगपारिजाते ब्रहस्पतिः-कन्याविवाहे संक्रान्तौ सूतकं न कदाचन ! चृद्ध- 
दछातातपः-'यदा मोजनकलठे तु अड्ुचिर्भवति दिजः। मूमो निक्षिप्य तं रासं ् ञात्वा विप्रो 
विदयुद्धति ॥ भक्षयिता तु तं प्रासमहोरात्रेण शुद्धि । अशिता सर्वमेवात्र घ्रिरात्रेण विश्च 
द्यति ॥' इदमविशेषात्सूतकादिपरमपीति द्युद्धितत््वे शछ्पाणौ च ॥ 

अथ द्रन्यतः । मरीविः-“ठवणे मधुमासे च पुष्यमूफटेषु च । साककाष्ठतृणेष्वप्सु 
दधिसर्पिःपयःसु च ॥ तिरोषधाजिने चैव पकापके स्वयंग्रहः । पण्येषु चैव सर्वेषु नाशौचं 
मृतसूतके ॥` खयमेव खाम्यनुज्ञया आर्यं न तद्धस्तादियर्थः । कये तु तद्धस्तादपि न दोषः । 
पकं=लडकादि । ययक -तण्डुलादि । एतदन्नसत्रपरम्, “अन्नसत्रे प्रवृत्तानामाममन्नमग- 
हितम् । शुक्तवा पृक्ान्नमेतेषां त्रिरात्रं त॒ चती भवेत् ॥' इत्यद्धिरसोक्तः । पकान्नमोद- 
नादि, नतु भक्ष्यम् । षट््चिान्मते-“उमाभ्यामपरिज्ञते सूतकं नैव दोषङृत् । एकेनापि 
परिज्ञते मोक्तुर्दोषसुपावहेत् ॥ विवादोत्सवयज्ञेषु सन्तर मृतसूतके । पररन्नं प्रदातव्यं 
भोक्तव्यं च द्विजोत्तमः ॥ शुज्ञानेषु त॒॒वि्रषु तन्तरा॒मरतसूतके । अन्यगेहोदकाचान्ताः 
सरवे ते युचयः स्मरताः ॥" बह्भस्पतिः-विवाहयोत्सव-' इयादुक्वा-पूषैसंकसितान्नेषु 
न दोषः परिकीर्तितः । षडद्रीतो-संसर्गाचय वारोचं यस्यातिकान्तकारता 1 तदी- 
यख पदार्थ नाशौचं वियते कचित् ॥' छद्धित्वे-शु्धेत्' इयनघ्त्तौ बिष्णुः- 
श्रोक्षणेन च पुसकम्” इति ॥ 

अथ गतदोषे देमान्ये षट्चिरान्मते कौम च-~“व्यापादयेद्यं आत्मानं 
खयमम्युदकादिभिः । विहितं तस्य नाशोचं नापि कार्योदकक्रिया ॥` श॒वददनं याव- 
दा्ौचमस्येव, “हतानां वृपगोकितररन्वक्षं॑चात्घातिनाम् । इति याज्ञवल्क्योक्तेः । 
छ्ुद्धितच्तवे कौ्म-'सयःसोचं समाख्याते शापादिमरणे तथ। ।' आदिपदादभिचारहते । 
भविष्ये-खेच्छया मरणं विग्रच्छङ्गिदंष्टिसरीस्येः । अन्यान्यजविषोहन्धैरासना चैव 
ताडनैः ॥ प्राखण्डमाधिताश्रैव महापातकिनस्तथा । शियश्च व्यभिचारिण्य आरूढपतिता- 
सथा ॥ न तेषां सरनसंस्कारौ न श्राद्धं न सपिण्डनम् ॥ गयैतमः-श्रायोऽनाशकराखाभि- 
विषोदकोदन्धनप्रपतनेश्ेच्छताम्' इति । ना्चौचमिति शेषः । अङ्खिराः-चण्डालादुदकात्स- 
पद्रह्मणदवियुतादपि । दंष्टिम्यश्च पञ्युम्यश्च मरणं पापकर्मणाम् ॥ उदकं पिण्डदानं च 
तेभ्यो यस्रदीयते । नोपतिष्ठति तस्सर्वमन्तरिशषे विनश्यति ॥' षट्चिद्ान्मतेऽप्येवस् । 

१-प्रायश्चब्देन महाप्रस्थानं, अनारकखब्देनानरनं, शखादीनि श्रतिद्धानि, उदन्धनगर्पान्चादि, 

परपतनमद्विशृङ्गाच्ुचमदेशाद्ध.पतनमिति केयम् । 



३८८ निणैयसिन्धौ [ खतदोषतः शुद्धिः 

त्राख्यऽपि-श्रृ्खदंष्टिनविव्यारविषवदिक्रियाजटेः ।` व्यारो=गजः । शसुद्रासरिदतेव्यः 
ु्न्कीडं शृतस्तु यः । नागानां विभरियं ङुवैनदतथाप्यय् विद्युता ॥ निगदतः सयं रज्ञा 
चौरयदोषेण कुवित् 1 परदारान् हरन्तश्च दरेषातु पतिभिहेताः ॥ असमाने संकीर्णे वण्डा- 
सचे विग्रहम् । कृता तैर्निहतास्तदरचण्डालादीन्समाधिताः ॥ शखायिगरदाश्चैव पाखण्डाः 

कूरुद्धयः । कोधास्रायं विषं वहं शखुदन्धनं जलम् ॥ गिचिवृकप्रपातं च ये इुवैन्ति 
नराधमाः । कुशितपजीविनो ये च सूनाठंकारधारिणः ॥ यखेभगास्तु ये केचित् छ्वीवम्राया 
नपसकाः । जह्यदण्डहता ये च ये चापि ब्राह्मणेदैताः । महापातकिनो ये च पितासत 
प्रकीतिताः ॥ प्रतिवानां न दाहः खाद्रान्येष्टिनीयिसंचयः । न चाश्चुपातः पिण्डो वा कार्य 
श्राद्धादिकं कचित् ॥ एतानि पतितानां तु यः करोति विमोहितः । तङृच्छयेनैव तख 
शुद्धिनँ चान्यथा ॥ 

एतहृद्धिपू्वं स्वेषां करणे तु माधवीये वसिष्टः-'य आत्लागिनां रयारसेहासेत- 
क्रियां द्विजः । स तपकृच्छरसहितं चर्चन्द्रायणव्रतम् ॥ अन्ने तु-“कृत्वाभिमुद कं सानं 
संसप्ं वहने कथाम् । रलच्छेदाश्चुपातं च तकृच्छेण रुष्यति ॥ इति ज्ञेयम् । प्रसेवं 
बद्धिप्वे एतदिति मदनपारिजातः । प्रयेकं त॒ सशश्चुणोमिताक्षरायाम्-'तच्छवं 
केवरं स्पृष्टमश्च॒ वा पतितं यदि । पूरवोक्तानामकारी चेदेकरात्रमभोजनम् ॥ एकरात्रं तु नाश्ची- 
यात्रां बुद्धिपूषैकम् ॥' इति माधवीये उत्तराम् । अन्टेषु तु संवतंः-“एषामन्यतमं 
तं यो वहेत दहेत वा । क्योदकक्रियां कृता कृच्छं सांतपनं चरेत् ॥' अज्ञाने त्वधेम् । 
एतदनादितामः । आहितमेः कच्छ एवेति माधवः । मिताक्षरायाम्-“आत्मनस्यागिनां 
नासि पतितानां तथा क्रिया । तेषामपि तथा गङ्गातोये संखापनं हितम् ॥' 

आहित्रस्त विरेषो हेमा्रौ भ विष्ये-वेतानं प्रक्षिपेदप्यु आवसथ्यं चतुष्पथे । 
पात्राणि तु दहेदौ साधिके पापकर्मणि ॥` छन्दोगपरि िष्ेऽपि-'महापातकसंयुक्तो 
दोरात्यादभ्निमान् यदि । पुत्रादिः पाट्येदगरन्युक्त आदोषसंक्षयात् ॥ प्रायधित्तं न कुर्याः 
कु्ैन्वा भयते यदि । गयं निवपयेच्छरौतमप्खसेतससपर्च्छिदम् ॥ पात्राणि दबाद्धिप्राय 
द्देदप्खेव कवा क्षिपित् ॥ माधवीये परादारः-आहिताभिर्तो विग्रश्चण्डठेनास्म- 
घातकः । ददेत जादमणं विप्रो ठोकायो मच्रवजितम् ॥ प्राजापलयं चरेवश्वाद्िपराणामलुशास- 
नात् । दग्ध्वाखीनि पुनग्द्य क्षीरेण क्षाठ्येत्ततः ॥ सखेनाभिना खमत्रेण पथगेनं पुन- 
ददेत् ॥' हेमाद्रौ त-दाटयितवा रावं तेषा दृद्ररविधिप्वकम् ॥ इत्युक्तम्, एतदपी- 
दिना मरणे ज्ञेयम् ! 'तांसे रयामिगच्छन्त ये के चात्महनो जनाः । इति श्ुतावात्म- 
हनने एव दोषोक्तेः । प्रमादमरणे त्वारौचादि सर्वं भवयेव । तदादाङ्गिराः--'अथ 
न 

--दवेषात्तत्यतिमिरहैताः" इत्यपि पाठः । र-सुखादाबयोनावपि रेतःसेकादिसादसकारिणः । 

३--ब्द्यणश्चापादिना इताः । 



मृतदोषतः श्॒द्धिः 1 तृतीयपरिच्छेदसखोत्तरा्म् । २८९. 

कथिखमादेन भरियेताथ्युदकादिभिः । तखाशौचं विधातव्यं कतैव्या चोदकक्रिया ॥' 
ब्राद्मेऽपि-श्रमादादपि निःशङ्कस्त्वकस्माष्िधिचोदितः । श्रङ्गिदंष्टिनसिन्यारविषविद्ुलसः 
दिभिः ॥ चण्डटेरथ वा चेरनिंहतो वापि कु्रचित् । तख दादादिक कार्यं यस्मान्न पति- 
तस्तु सः ।` इति । अ्मादमरणे तरिरा्रमाश्ञोचमिति गौडाः छुद्धितत्वादयः । दशा- 
हादीति दाक्षिणात्याः ¦ 

अस्यापवादो हेमाद्रौ मविष्ये-श्रमादादिच्छ्या वापि न ङुर्याससर्पतो भते ।' नाग- 
पूजां विना न कुयदिल्भैः । कौधाथनोऽपि-बुद्धिपूर्वातमहन्दृणां कियाठोपो विधीयते । 
क्रिया-अन्यकरम । तत्र दुभैरणनिमित्तं दानादि कार्यम् । तच विश्वपकारादौ रातोत- 
पीये च-व्याप्रेण निहते विप्रे विप्रकन्यां विवाहयेत् सर्द नागवर्ि्दियः सर्प काञ्चनः ॥ 
चतुर्निष्कमितं हैमं गजं दबयाद्जेदैते । राज्ञा विनिहते दय्यासुरषं तु हिरण्मयम् ॥ चौरेण निहते 
धेत वैरिणा निहते वृषम् । वृषेण निहते दयायथाद्यक्ला त॒ काञ्चनम् । शय्यामृते प्रदा- 
तन्या शय्या तूलीसमन्विता । निष्कमघ्रसुवर्णस्य विष्णुना समधिष्ठिता ॥ शोचदहीने शृते चैव 
दिनिष्कं खणजं हिम् । संस्कारहीन च मृते कुमारसुपनाययेत् ॥ निष्क्रयं खर्णमितं दवा- 
दं हयाहते 1 शुना हते कषेत्रपाठं खापयेन्निजशक्तितः ॥ सूकरेण हते दचान्महिषं दक्षि- 
णान्वितम् । कृमिभिश्च गते दबाद्योधूमान्प्वखार्किाः ॥ वृक्ष वृक्षहते दचयात्सौवणं वखसं- 
युतम् 1 शृङ्धिणा निहते दचादषभं वखसंयुतम् ॥ शकटेन हते दबाद्रव्यं सोपस्करान्वितम् । 
भूयपातमृते चैव प्रदयाद्धान्धपर्वतम् ॥ अग्निना निहते कार्यमुदपानं खशक्तितः । 
दारुणा निहते चैव करवैव्या सदने समा ॥ शसेण निहते दयान्महिषीं दक्षिणान्विताम् \ 
अर्मना निहते दबात्सवत्सां गां पयखिनीम् ॥ वृषेण च मृते दबान्मेदिनीं हेमनिर्मिताम् । 
उद्वन्धनेन च भूते कपिं कनकिर्भितम् ॥ मृते जठेन वरुणं हैम दचाद्िनिष्कजम् । विपू- 
चिकामृते खादु मोजयेचर रातं द्विजान् ॥ धृतधेलः प्रदातन्या कण्टान्नकवले मृते । कास- 
रोगेण च मृते अष्रच्छं बतं चरेत् ॥ अतिसारम्ृते रक्षं गायत्याः प्रयतो जपेत् । शकि 
न्यादिग्रहयसे जपेद्द यथोदितम् ॥ विद्युत्पातेन निहते विधादानं समाचरेत् । अन्तरिक्ष 
मृते कार्यं वेदपारायणं तथा ॥ सच्छाक्चपुस्तकं दद्यादस्पश्यस्पशतो मृते । पतिते च मृते 
कुर्यासजापयास्तु षोडश ॥ मृते चापलयरहिते कृच्छं नवतिं चरेत् । एवं कते विधाने 
तु विदध्यादोष्वैदेहिकम् ॥' 

तथा वैधमरणेऽपि न दोषः । तदाहतुमेवुच्रद्धगाग्यौ-शरदढः शोचसे टुक्षप्रयाख्यां 
तमिष्क्कियः । आत्मानं घातयेचयस्तु भृग्बभ्यनशनाम्बुभिः ॥ तस परिरात्रमाशोचं द्वितीये 
त्रथिसंचयः । तृतीये तुदकं कृता चतुर्थँ श्राद्धमाचरेत् ॥ इति । हेमाद्रौ विष्णुः 
धर्मऽपि-"नस्स्तु व्याधिरहितो न लनजेदात्मनस्तयुमभ् ॥ अघुयौ नाम ते टोका अर्धेन 
तमसा वृताः 3 तांत प्रेयामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥ अरि्रात्मनो ज्ञाला-श्रल्युकाट- 

१---"मकरेण- हते" इदयपि क्रचित् । २--“बृद्धः रोचरस्खतेदश्भ्रयार्यारः इति पाड । 
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युपसितम् । व्याधितो भिषजा लक्तः पूर्णे वायुषिं चात्मनः ॥ यथा युगानुसारेण संलजेदा- 
त्मनस्तलुम् । तस्मिन्काठे तुलयागा्थेष्टं फलमाञ्चयात् ॥ आयुषस्तु पुरा श्ट मरणं जाह्व- 
णस्य च ॥' नेति गौडानामपपाठः, उत्तरार्धे असङ्गतेः । क्षत्रियस्य तु संग्रमे मृते 
परतर योषितः ।' अपरां ब्रह्मगभेः- थो जीवितुं न शक्रोति महाव्याध्युपपीडितः । 
सोऽग्युदकं महाया्ां दुव न दुष्यति ॥' अचरोक्तवक्ष्यमाणवचोनिचयात् प्रयागातिर्तिऽ- 
चिकित्रोगाद्युपहतानामधिकारः। सोऽपि जीणवानप्रयेवेति बिज्ञानेश्वरदेवयाक्ञिका- 
दयः । अत एव मिताक्षरादयै भृगुपातानशनादिकं वानप्रथयैवोक्तम्। मल॒रपि- 
आसी महर्षिचर्याणां यक्त्वान्यतमयां तनुम् । वीतसोकभयो विप्रो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥' 
इति । तेनान्य्ापि तद्विषयतेव मूरेक्यादिति केचित् । तन्न । वानप्रथमरणे आशोचनिषे- 
धात् । तेन गृख्थादिपरमेवेदम् । तेन यतेनौधिकारः । काम्येऽनधिकाराच्च । नैमित्तिकत्वे 
त्वकरणे दोषो नियता च स्यात् । ् रयगे त्वरोगिणां रोगिणां च ! यत्तु-शद्राश्च क्षत्रिया 
वप्या अन्यजाश्च तथाधमाः। एते यजेयुः प्राणान वर्जयित्वा द्विजं नृप ॥ पतिता ब्राह्मण- 
सव ब्रह्महा चात्मा भवेत् ॥' इति, तन्नि्मरमिति भदः । तत्वं तु हेमाद्रौ बत- 
काण्डेऽरिखना्निभूलत्वं चिन््मेव । प्रकरमात्ञ॒ पतितेति भृगुपातमात्रपरं यक्तम् । 
ब्राह्मणसाप्यनुज्ञातम्' इति वक्ष्यमाणविरोधाब्र । यत््वादित्यपुराणे-“अव्राह्ममो वा 
खगोदिमहाफरजिगीषया । प्रविशेर्वलनं तोयं करोखनद्चनं तथा ॥ इति, तस्रयागा- 
तिर्क्तमरमिति केचित् हेमाद्रौ वेतदगरे श्रयागवय्याखम्रात् इ्यक्ते्ीद्यणस्य प्रयागे 
ऽपि नेति प्रतीयते । 

माधवीयेऽपराक चादिव्यपुराणे-'दुथिकित्थैर्महारोगेः पीडितस्तु पुमानपि । 
रिशेज्वरने दीपं करोयनशनं तथा ॥ अगाधतोयरासिं च भगोः पतनमेव च । गनच्छे- 
न्महापथं वापि तुषारगिरिमादरात् ॥ प्रयागवरशचाखग्ादेहलयागे करोति च । खयं देहबि- 
नाराख कले प्रे महामतिः ॥ उत्तमान् प्रा्ुयाहछोकानात्माती भवेत्कचित् । महापाप- 
्षयात््े दिव्यान्भोगान्समश्वते ॥ एतेषामधिकारस्तु सर्वेषां सर्वजन्तुषु । नराणामथ 
नारीणां स्वेषु सव॑दा ॥ ईदा मरणं येषां जीवतां कुत्रचिद्धवेत् । आशौचं स्याश्यं 
तेषां वजानर्दते तथा । वाराणस्यां प्रियेस्तु प्रयाख्यातमिषविक्रियः । काष्टपाषाणमध्यखो 
जाहवीजंछमध्यगः । अवियुक्तोन्ुखस्तसख कणमूलगतो हरः । प्रणवं तारकं ब्रूते नान्यथा 
डुवचित्कचित् ॥" हेमाद्रौ चेवम् । अतर प्रपि काठे इतयक्तेस्रा्तमरणकाटायाः खय्] 
अन्वारोदणे संपूणमेवारोचम् । धरथ्वीचन्द्रस्त्वत्रापि व्यहमाह । शछद्धित्वादि- 
गौडग्रन्येष्वप्येवम् । 

एतच बृद्धादिमरणं कटो निषिद्धम् । भ्ृग्वम्िपतनेभेव वृद्धादिमरणे तथा । इति 
माधवेन परथ्वीचन्द्रेण च करिवण्येधूक्तेः। न चात्र यावटुक्तनिपेधः। विरि्ोदे 
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वाक्यभेदात् । नच कटो वानप्रखाश्रमनिषेधादेव सिद्धर्मरणनिषेधो व्यर्थं इति वाच्यम्, 
सर्ववर्णेष्विलयादिभिस्तदिज्नस्यापि प्रपेः । काम्यं भवदेव भ्ये वै तन्वं १ विष्ठजन्तिः इति 
श्चुतः स्मृत्या संकोचायोगात् । नचेयं खामाविकम्सयुपरा, धीरषदोक्तेः । मात्स्य भार- 
तादिषु-“न ठोकवचनात्तात न वेदवचनादपि । मतिरत्कमणीया ते प्रयागमरणं प्रति ॥' 
इत्युक्तेः । अत एव विष्णुधर्मे रोग्यादिमरणसुक्वोक्तम्-'यथा युगायुसारेण संयजेदात्मन- 
स्तनुम् । इति । काश्यामप्युक्तं मात्स्ये-*अथिग्रवेरो ये कुयुरवियुक्ते विधानतः ) प्रवि- 
रन्ति सुखं ते मे निःसंदिग्धं वरानने ॥ हेमाद्रौ विवस्वान्-सर्वेन्द्रियवियुक्तस खन्या- 
पाराक्षमसख च । प्रायधित्तमयुज्ञातमभिपातो महापथः ॥ धमोजेनासमथेसख कतः पापाङ्कितसख 
च । ब्राह्मणस्याप्युज्ञातं तीर्थ प्राणविमोक्षणम् ॥" अपरा चैवम् । सहगमनं कटौ 
मवलेव,-"कटौ नान्या गतिः सीणां सहानुगमनाश्ते ॥ इति ब्रह्मयैवर्तीत् । एतेन 
मरणान्तिकम्रायथिचं कादीखण्डादौ चातुर्वण्य॑स तनुयागविधयश्च युगान्तरपरा एव । 

प्रयागेऽपि चिस्थलीसेतौ स्कान्दे-यथाकथंचिकतीरथऽस्मिन्प्राणलयागं करोति यः । 
तसख्यालमघातदोषो न प्रघुयादीम्ितान्यपि ॥' पाद्ये बिष्णुः-देहयागं तथा धीराः कुर्वन्ति 
मम संनिधौ । मन्तु प्रवि्न्येव न पुनञैन्मने नराः ॥' कौरभ- “व्याधितो यदि वा दीनो 
वद्धो वापि भवेन्नरः । गङ्धायसुनमासाच यस्तु प्राणान्यरियजेत् ॥ ईप्पितांहभते कामात्व- 
दन्ति मुनिपंगवाः ॥ तथा-या गतिर्योगयुक्तखय सच्ख्स्य मनीषिणः । सा गतिस्यनतः 
प्राणान् गङ्गाययुनसंगमे ॥' वाराहे-"तत् यो सचति प्राणान् वरमूटेषु सुन्दरि । सर्व- 
ठोकानतिक्रम्य मम ठोकं प्रप्ते ॥' तथा-'अकामो वा सकामो वा वरमूटेषु सुन्दरि। शीघ्र 
प्राणान््रसुञ्रेत यदीच्छेत्परमां गतिम् ॥* तथा-'पष्चयोजनविस्तीर्णे प्रयागसख तु मण्डठे | 
व्य॒तीतान् पुरषान् सप्त भविष्यांश्च चतुर्दश ॥ नरस्तारयते सन् यस्तु प्राणान्परियजेत् ॥" 
ब्राह्य-“ध्यातरा विष्णुपदाम्भोजं प्रयागे विष्णुतत्परः । त जति वै माघे तख मुक्ति 
संशयः ॥ दुष्करृतोऽपि दुराचारो ब्रह्हयादिपातकी । हरिं ध्याता लजेदेहं प्रायशो सुक्तिमान् 
भवेत् ॥ भ विष्योत्तरे-“समाः सहस्राणि तु सप्त वै अरे दशेकम्रो पतने च षोडशा । 
महाहवे ष्टिरसीतिगोरहे अनाशके भारत चाक्षया गतिः।' इति सामान्यतोऽपि फलम् । एव- 
मन्येऽपि विधयो ज्ञेयाः । यन्तु गौडाः-श्रयागादिमरणं ब्ाह्मणमिन्नविषयम्' इाहुसतदूषणं 
पितामह्वरणेः प्रथागविधौ कृतमिति नात्रोच्यते । 

अत्र द्ाहमारौचम् । त्रिरात्र प्रापकारगोचरलादिति भष्ाः । युक्तं त॒॒भिराघम् । 
दिवोदासीयेऽप्येवम् । शुद्धितत्वेऽपि काशयपः-'अनरानमग्रतानामदानिहतानाममि- 
जठप्रविष्टानां भृगुसंग्रामदेशान्तसग्रतानां जातदन्तानां च त्रिरात्रम्" इति । एवं मरणान्त- 
` इ त्रनजेःइतिषाडः। 
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प्रयश्चित्तेऽपि । पूर्वोक्तश्चामदहदिर्वदाश्लोचादिनिषेधस्दानीमेव, वत्सरान्ते तु सर्वमोध्वै- 
देहिकं र्यात् । "गोत्रा्मणहतानां च पतितानां तथेव च । उवै संवत्सरातकुयात्सवेमेवो्व- 
देहिकम् ॥ इति हेमाद्रौ षट्र्थिशान्मतात् ॥ एवं स्टेच्छीकृतानामपि गयाश्राद्धमपि 
कार्यम् । श्रह्महा च कृत्तश्च गोघाती प्श्चपातकी । सवे ते निष्कृतिं यान्ति गयायां 
पिण्डपातनात् ॥' इव्यश्चिपुराणात् । एवं ब्राह्येऽपि-क्रियते पतितानां तु गते संव- 
त्रे कचित् । देशधर्मप्रमाणला्याकूे खबन्धुभिः ॥ मार्तण्डपादमूले वा श्राद्धं हरिहरौ 
स्मरन् । सूर्यपद इयथः । 

तत्र वर्षमध्ये कृटसुक्तमपराक वायुपुराणे-शुहपक्षे तु दादद्यां कुर्यात् श्राद्धं 
तु वत्सरम् । द्वादशाहनि वा कुर्याच्ुङ्े च प्रथमेऽहनिः ॥ छागद्धेयः-नारायणवकिः 
कार्यो लोकगर्हीमियान्नरेः । तथा तेषां भवेच्छोचं नान्यथेदयत्रवीयमः ॥' व्यासः-नारा- 
यणं समुद्य रिवं वा यस्रदीयते । तख शुद्धिकरं कर्मं तद्धवेन्नेतदन्यथा ॥" इति । स 
चात्मघातादिप्रायधित्ं क्रत्वा कार्यः । तदुक्तं हेमाद्रो षट्र्चिरान्मते-्रतवा चान्द्रा- 
थणं पूर्व क्रिया कायी यथाविधि । नारायणबलिः कार्यो खोकगर्हीमयान्नरैः ॥ पिण्डोदक- 
त्रिया पश्वाद्रृषोत्सगीदिकं च यत् । एकोदिष्टानि कुर्वति सपिण्डीकरणं तथा ॥ दिबो- 
दासीये बृद्धश्ातातपस्तु- “पतिते च मृते सु्छे प्राजपयास्तु षोडश । मृते चापलयरदिते 
छृ्दरणां नवतिं चरेत् ॥ इयाह 1 इदं प्रायथिततारैपित्रादिविषयम् ,-इन्द्रियेरपरियक्ता 
मे च मूढा विषादिनः । षातयन्ति खमातमाने चण्डारादिहताश्च ये ॥ तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च 
दयया समभिष्ुताः । यथ। श्राद्धं प्रतन्वन्ति विष्णुनामग्रतिष्ठितम् ॥ तथा ते संप्रवक्ष्यामि 
नमस्य खयं ॥' इति देमाद्रौ तेने वोक्तः । त्रैव बौ धाय नोऽपि-नारायणवटि 
व्याख्यास्यामः-(चण्डाखदुदकात्सपाद्राह्यणद्रेुतादपि । द॑ष्िम्यश्च पडुभ्यश्च मरणं पाप- 
कर्मणाम् ॥ विषशखरञ्जपाषणादेशान्तरमते वाः ) अमिशस्तपतितसुरापासमलयागिनां ब्राह्मण- 
हतानां च द्ादशवषौणि धीणि वा कुर्वीति इति । 

गृद्यपरिरिष्टे तु-चण्डारादिलाद्युक्वा-दग्वा शरीरं प्रतय संख्ाप्याखीनि 
यनतः । प्रायश्चित्तं तु कर्तव्यं पुत्रेशधान्द्रायणत्रयम् ॥' इ्युक्तम् । मंदनरने ब्राद्ये- 
श्रमादादपि निःशङ्कस्वकस्माद्विधिचोदितः । चाण्डलेग्रहमणेशेरिर्निंहतो यत्र बु्रचित् ॥ 
त्य दाहयादिकं कायं यस्मान्न पतितस्तु सः । चान्द्रायणं तपकृच्छ्रयं तख विद्युद्धये ॥ 
यद्रा छृच्छरान्पञ्चदश करता तु पिधिना दहेत् । इुद्धिपू्वशृतानां तु त्रिंशक्छृच्छरं सम् चरेत् ॥' 
इत्युक्तम् । स्छतिरतावल्यां तु-'हिगुणं प्रायशित्तं॑कृतार्वागप्यब्दात्सर्भे कार्थस्' 
इत्युक्तम् । आत्मनो पातशुद्धर्थं चेरचान्द्रायणद्वयम् । तपकृच्टरचतुष्कं च त्रिंशत्ृच्ट्राणि 
वा एनः ॥ अबाध सवरप यदनादि यथोदितम् । इत्वा नाएयणवत्मिनिललात- 

१--"गयाकूखे" इति क्रचित् हस्तङिखिते पाटः । २- द्धाद्शाहानि' इत्यपि कचित् । ३-अत्र्य- 
धनुशिद्धान्तगेतो भाग ॒एकस्सिष्टिखितपुस्तकेऽधिकोऽस्ि । ध--श््रीणि वा यन्न मरणं यख तत्र कुर्वीत 
इतिः इति पाठः । “--अस्यमरे-“मदनरने-बाद्यणहतानां ्वादशवषौणि इतिः इयधिकं कवित् । 
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दायुषः ॥” इति । इदं चात्मवधनिमित्तं तनातिवधप्रायधित्तेन समुचिते कार्यम् । अत एव 
यौधायनेनोक्तं श्ट्रादस्च वषौणि जीणि वाः इति । मदनपारिजते स्खदयर्थसारे 
च-श्रद्यहादीनां तयोग्यं प्रायच्धित्तं कृत्वा नारायणबलिः कार्यः" इत्युक्तम् । एव 
गलच्छीकूतानामपिं । यत्तु कथिदाह-पुतरकरृतेन प्रायश्चित्तेन पितुः पापनारो मानाभावः, 
आत्मघाते तु वचनादस्तु, महापातके तु कथं स्यादिति । सः खयमेवात्मवधग्रायित्तसख 
जातिवधनिमित्तेन समुचय वदन् हृदयस्य एव॒ । नहि जौतिवधनिमित्तं पुत्रैः कार्यमिति 
वचनमसि । पुत्रकतकसवैमरयधित्तादिविष्ठवापत्तेः प्रागुक्तबोधायनवचनारेति दिक् । इदं 
प्रायधित्तादाणामेव । प्राय्ित्तन्हणां तु पतितोदकमारं कार्यम् इति केचित् । मदन- 
पारिजातादिखरसोऽप्येवम् । वस्तुतस्तु-"तददीनदयोर्वचनेऽलपादानाद विशेषात्तत्रापि 
नारायणवक्मगियाश्नाद्धं च इति युक्तम् । 

पतितोदकविधिस्तु "पित्रायतिरि्तिविषयः' इले ।. स यथा हेमाद्रौ नाद्ये 
पतितस्य तु कारुण्या्स्तृपिं कतुमिच्छति । स हि दासीं समाहूय सर्वगां दत्तवेतनाम् ॥ 
अशुद्धषग्हस्तां तां यथाव्रृत्तं ब्रवीलयपि । हे दासि गच्छ मूल्येन तिलानानय स्वरम् ॥ 
तोयपूणं घटं चेमं सतिठं दक्षिणामुख । उपविष्टा तु वामेन चरणेन ततः क्षिप ॥ कीर्तेः 
पातकीसंजञां त्वं पिवेति सुहुवेदेः । निशम्य तख वाक्यं सा रग्धमूल्या करोति तत् ॥ 
एवं कृते भवेत्तषिः पतितानां च नान्यथा !)' इति । इदं च गृताहे कार्यम्, (पतितस्य 
दासी शृताह्ि यदा घटमपव्जयेदेतावतायसुपचरितो भवतिः इति मदनरने विष्णूक्ते; । 
ददं चात्मयागिविषयम्, “आत्मयागिनः पतितास्ते नारोचोदकभाजः स्युः" इत्युपक्रम्य 
विष्णुना एतसामिधानादिति गडा; । यत्तु कथिदाह-“यः पतितो षटस्पतेटेन 
वान्धवेवहिष्कृतस्तद्विषयाणि क्रियानिषेधवाक्यानि । जीवलेव तस्मिन्नन्यकर्मणः कृततवात्त- 
सुनःकरणाभावात्" इति स बन्धुलागेन जातवैराग्यसय कृतप्रायधित्तस्याप्यकरणापतत- 
भिताक्षरादिविरोधमपद्यन् मूख इत्युपिक्षणीयः । न च कृतघरस्फोटस संग्रहविधि- 
नेति वाच्यम् । मलुनाऽकरृतघटस्फोटसख लयागसुक्ला-श्रायधित्ते तु चस्ति पूर्णं 
कुम्भमपां नवम् । तेनैव साधं प्रायेयुः स्रातवा पुण्ये जलाशये ॥' इ्युक्तेः । अन्यथा 
प्रायश्चित्तमात्रे एतत्मसङ्गात् । अतो घटस्फोटेन वरिष्करत्प्यापि पितरादेरब्दान्ते नारायणबलिः 
कार्यः । निषेषास्तु पितृव्यादिपरा इति त्त्वम् । केचिच्च नारायणबलो कृतेऽप्यन्यकर्म 
सपिण्डनवजं॑कारयम् ,-“गो्राह्मणहतानां च पतितानां तथैव च । व्युत्रमाच प्रमीतानां 
नैव काया सपिण्डता ।॥` इति वचनात्, "्राह्मणादिदहते ताते पतिते सङ्गवर्जिते ।' इति 

१-- केथिसखरोम्य म्टेच्छितानामपि प्रायधिन्ताहणाम्। र-दिगर्थस्तु स्छलयथैसारादिवशान्माधव- 

मन्थो जीवतां जातिवघेन समुचितस्य तस्यावर्यकतापरो नतु तन्मरणोत्तरं तस्ससुचितस्य वस्याप्रामाणि- 

कत्वपत्तेपि बौधायनवाक्यसैव तस्ममाणस्वाह्नन्थद्रयसाप्यतिरोधानिवीहाच । ३-जसयाम्रे-उपरक्षण- 

त्वात् न तु युक्तम् दइलयधिक कवित् । 
८५० {नम सर 
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आद्धपकारोक्तेशरेयाहः । ते देमाद्िखपूोत्तिषटतरिशन्मतविरोषन्रिभूटतच्रदधमकारख 
च वद्धिशाद्धविषयतवादुपेक्ष्याः ॥ 

नारायणवलिस्तु हेमाद्याघनुसारेणोच्यते ॥ तत्रादो क्रियानिबन्धे गारुडे 
तर्षणसुक्तम्-“कार्य पुरुषसूक्तेन मेत्रैवी वैष्णेेरपि । दक्षिणाभिमुखो मूत्वा प्रतं विष्णुमिति 
समरन् ॥ अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । अक्षष्यः पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो 
भव ।॥' इति । अुङ्कैकादश्यां देशकाटो संकीटयौसुकगोघरस्यामुकस्य दुभेरणात्मघातजदोष- 
नासार्थमोष्वैदेहिकसंप्रदानत्रयोयतासिद्धथं नारायणबलिं कखष्यि इति सेकट्प्य । ब्रह्माणं 
विष्णुं शिवं यमं प्रेतं च पच्वकुम्भेषु । "विष्णुः, खर्णमयः कार्यो सद्रस्तप्रमयस्तथा ॥ ब्रह्य 
सैप्यमयस्तत्र यमो खोहमयो भवेत् ॥ प्रेतो दर्भमयः कायं इति देवप्रकल्पना ।॥ इति 
गारुडोक्तासु सवौसु रैमीषु वा प्रतिमासु षोड्योपचरः पुरुषसृक्तेनाभ्यच्यौि प्रतिष्ठाप्य चरं 
पुरुषसुक्तेन प्रत्युचं नारायणायेदमिति हुत्वा देवानामगे दक्षिणाग्रदर्भषु विष्णुरूपं प्रेतं 
स्मरन् नामगोत्राभ्यां मघुघृततिट्युतान् दच्च पिण्डान् यज्ञोपवीयेवाञुकगोत्रामुकशरमन् भरेत 
विष्णुरूपायं ते पिण्ड उपतिष्टतामिति द्वा पुरषसक्तेनामिमन्र्य तेनैव शङ्धोदकेनाभिषिच्या- 
भ्यच्यै असुकरमोणममुकगोत्र विष्णुरूपं प्रतं तभ॑यामि इति पुरुषसूक्तेन प्रस्यचं तर्पयित्वा 
एकमामान्नं बरह्यादिप्भ्यो दयात् ॥ मच्रस्तु-्रह्विष्णुमहदेवा यमश्चैव सकिंकरः । 
बटिं गृहीत्वा कुर्वन्तु प्रेतस्य च शुभां गतिम् ॥ इति । -मिताक्रायां तु हदोमबस्यादि 
नोक्तम् । ततः प्रतिदेवतं त्रिविधं फठं शर्करामधुगुडधतानि च निवेद्य पिण्डानम्य्च्य नचां 
क्िघ्वा रात्रौ नव सप्त प्रवा विप्रा्चिमच््योपोषितौ जागरं कृत्वा शोभते पुतनर्विष्णं यमं 
संपूज्येकोदिषटविधिना श्राद्धप्वकं करिष्य इत्युक्तवा विष्णुब्रह्मरिवयमप्रतान्स्मरन्विप्रालुपवेद्य 
परेतखाने चैकं विष्णु स्मरन् पा्ावाहनाष्यैयुतं तृपिप्रशवान्तं कत्वोछेखनादि कृतान्न- 
शेषेण विष्णवे ब्रह्मणे शिवाय यमाय सपसिाराय चतुरः पिण्डान् दत्वा प्रेतनामगोत्र स्मृला 
विष्णुनास्ना पञ्चमं द्वाभ्यच्याचान्तेभ्यो दक्षिणां दच्चैकं प्रेतं स्मृता विरोषतः संतोष्य 
कपिः प्ेतायेदं तिलोदकटुपतिष्ठतामिति सतिर्मुदकं दापयित्वा सुञ्लीतेति । थत्र विदेषान्तः 
भटकरतान्येिपद्धतौ जेयम् । 

सपेहते तु वर्पयैनतं पूर्वेऽहयेकमक्तपूरव युङ्कपव्म्यामुपवासं नक्तं वा कृता पिष्टमयं 
नागमनन्तवासुकिराङ्खपद्मकम्बरककेटिकाश्वतरधृतर्टशङ्खपारकाछियतक्षककपिठेति नामभिः 
रतिमासं संपूज्य पायसेन विप्रान् संभोज्य वत्सरान्ते हैमं नागं गां च दत्वा नारायणबलिं 
कुर्यात् । [र तु हेमाद्रौ जेयम् । बौधायनसुते-सैमृतानां नमोऽस्तु स्प्यः” इति 
तिस , उदके मृतानां समुद्राय बुनाय हतेति क्रियां कुयदिति शेषः । 
व्यासः-सौवर्णेमारनिषन्नं नागं कृतवा तयैव गाम् । व्यासाय दत्वा विधिवलितुरानृण्य- 
माशुयात् ॥' हेमाद्रौ भविष्ये-ञ्म्यां पन्नगं हैम ख्णनैकेन कारयेत् । क्षीराज्य- 
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पात्रमध्यखं पूल्य विप्राय दापयेत् ॥ प्रायधित्तमिदं प्रोक्तं नागदष्टखय शंभुना ॥' इति । 
अपरके स्खलयन्तरेऽपि-^तदेव शुद्धयति प्रेतो नारायणव कृते । यो ददाति 
क्रियापिण्डं तस प्रेताय वै सतः ॥ तखेवारोचसुष्ठं व्यहमेव न संरायः । विष्णुश्राद्ध- 
समाप्तौ तु अयोदर्यां दिनत्रयम् ॥ आशौचं पिण्डदः कुर्यान्न तु तदन्धुगो्रजाः । यख 
वै भृ्युकाठे तु व्युच्छिन्ना संततिभवेत् ॥ स वसेन्नरके निलयं पङ्कमम्नः करी यथा ॥' इत्यु 
क्रम्य बिं नारायणं कुर्यात्तखोदेशेन भक्तिमान् इति गारडोक्तेरपु्रखापि पल्याचेः 
कार्य इत्युक्तं देवया्तिकेन ॥ 

अथ बिधानादादेचाभावः । यथा-यतियुद्धगृतादिषु-च्रयाणामाश्रमाणां च 
कर्याद्महादिकाः करियाः । यतेः किंचिन्न कतव्य न चान्येषां करोति सः ॥' इति ब्राह्यात्। 

, उरदाना+-“एको षष्टं न कुर्वत यतीनां चैव सर्वदा । अहन्येकादशे प्रापे प्वैणं तु विधी- 
यते ॥ सपिण्डीकरणं तेषां न कर्तव्यं सुतादिभिः । त्रिदण्डग्रहणादेव प्रततं नैव जायते ॥ 
तत्संस्कारं वक्ष्यामः ॥ दत्ताच्रेयः-“एकोष्ध्टं जटं पिण्डमाशौचं प्रेतसत्कियाम् । न ङुया- 

यतिसंस्कारः। दर्षिकादन्यद्रबयीभूताय भिक्षवे ॥' वार्षिकादिति पएेभाविमासिकादिनि- 

षेध न तु दशदेः । “संन्यासिनोऽप्याब्दिकादि पुत्रः ुयौबथािधि ॥ इति वायवीयोक्तेः। 
पृथ्वीचन्द्रोदये परजापतिः अहन्येकादशे प्राप्रे पावैणं तु विधीयते । सपिण्डीकरणं 
तख न करव्यं सुतादिभिः ॥* एं सपिण्डनादिनिषेधाडुवादेन पावैणोक्तंसत्थानापन्नतवं 
पर्वणख गम्यते । न गिरागिरेति ब्रयदिरं करलोद्धेयम्' इतिवत् । इदं वाषिंकादिविधानं च 
त्रिदण्डिनामेव । एकदण्डिपरमहंसादीनां तु न किमपि कार्यम्, पूवोक्तोशनोवाक्ये 

त्रिदण्डग्रहणादिति द्रपाण्यादयो गडा; । पिदण्डिरब्देन मनोदण्डादिदण्डव्र- 
योक्तेः । 'यसेते नियता दण्डाः स त्रिदण्डीति चोच्यते । इति स्मरतेः । 

चौधायनः-नारायणवरिश्वासख कर्तव्यो द्वादशेऽहनि ” अस्य पार्वणेन ससुचयो 
यः । तं च स एवाह-छरत्वा विष्णोमैहापूजां पायसं विनिवेदयेत् । अभो हुला तु तच्छेष 
व्याहृतीमिः समाहितः ॥ यतीन् गरहस्यान्साधू्वा निमच्य दादसावन् ॥ अभ्यच्यं गन्ध- 

ष्पायरमत्रद्रदशनामभिः ॥ संभोज्य हव्येनाननेन दक्षिणां च निवेदयेत् । त्रयोदशं दविज- 
्रष्ठमास्ञं संयतेन्द्रियम् ॥ विष्णुं यथा तथाभ्यच्यं पाचायेश्च विधानतः । दयात् पुस्ष्- 
सक्तेन गन्धयुष्पादिकं कमात् । वल्चाठंकरणादीनि यथाशक्ति प्रदापयेत् । उच्छिष्टसंनिधो 

तख दभीनासतीयै भूतठे ॥ भूर्भुवःखःखधायुकतैस्तस्मै दब्यादरित्रयम् । अश्वमेषसदसतस्य 
वाजपेयरातसख च ॥ तत्फटं ठमते देव यः करोति यतिक्रियाम् ॥ 

रौ नकस्तु-“शौनकोऽदं प्रवक्ष्यामि नारायणबलिं परम् । चण्डारादुद कात्सपाद्राह्ल- 

णदद्यतादपि ॥ दंष्टिभयश्च परुभ्यश्च रलशखमिषादमभिः । देशान्तरणृतानां च शतानां 

वान्यसाधनैः ॥ जीवच्छ्द्धगतानां च कनिष्ठानां तेथेव च । यतीनां योगिना पुसामन्येषं 
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मोक्षकाष्धिणाम् ॥ पुण्यायाधक्षयाथीय दादशचेऽहनि कारयेत् ॥ द्वादश्यां श्रवणऽब्दान्ते 
पञ्चम्यां पर्वणोऽस्तु वा ॥ इत्युक्त्वा पूेक्ति सर्वं विधिमुक्त्वा अतो देवेति षड्भिः पुरष- 
सूक्तेन च प्रत्युचं पायसं हुत्वा केशवादिद्रादसनामभिसद्रपिणि फिर द्वादश विप्रान् संभोज्य 
तै द्वादश पिण्डान्दचादिलधिकमाह । युद्धमते त॒ प्रागुक्तम् । तजीवच्छर्धे सृते सपि- 
्ठरारोचादि कार्यं न वा। तदुक्तं हेमाद्रौ लङ्घते कुर्यान्न कुर्याद्रा जीवन्मुक्तो 
यतः खयम् । काठं गते द्विजे भूमौ खनेद्ापि दहेत वा ॥ पुतरक्रयमरेषं च कृत्वा दोषो 
न विचते ॥' जीवत्यपि विरोषसततरैवोक्तः- निलयं नैमित्तिकं यत्न कुर्याद संलजेत वा ¦ 
बान्धवेऽपि सृते तख नेवाशोचं विधीयते ॥ सूतकं च न संदेहः सानमात्रेण शुद्धयति ॥ 
एतद्योगिविषयम्; योगमा्मरतोऽपि च इति तसयाप्युकतेः । तथा आदितामौ प्रोषिते 
तदथिदाहासपू्ं पुत्रदीनामाशोचं संध्यादिकर्मटोपश्च नासि, “अनमिमत उत्काम्तरा- 
शोचादि द्विजातिषु । दाहादमिमतो वरिदाद्िदेश्े मृते सति ॥" इति स्यतेः । आहि 
तमदहासागपिं दाहः संस्कारङ्गं च भिन्नो दशाह इति धूर्तखामी रामाण्डारश्च । 
तचिन्लम् । मूेक्यादचोविरोपाच । एतत्ागुक्तम् । अत्र देहस्यैव संभवे दाहः. 
आहिता विदेशसथे भते सति कटेवरम् । निधेयं नाभिभि्यीवत्तदीयैरपि दह्यते ॥ 
इति ब्राद्योकतः ॥ 

तदमावे छन्दोगपरिरि्टे-'विदेमरणेऽखीनि श्टयाभ्यज्य सर्पिषा । दाह्ये- 
दर्दिषाच्छाय पत्रन्यासादि पूवैवत् ॥ अस्थामलामे पाणीनि राकृलान्युक्तयाव्रुता । दाहये- 
दसिसंख्यानि ततः प्रसृति सूतकम् ॥' हेमाद्रौ षट्चिदान्मते-्रयादर्भमयं प्तं 
दर्भ्चिरतषष्टिभिः । प्र्ीमिः समिद्धिवौ संख्या चैवं अकीर्तिता ॥ भविष्ये 
(चत्वार्रिच्छिरःखाने ग्रीवायां च ददौव तु । बाहोश्चैव शतं दबाद्िशति च तथोरसि ॥ 
उदरे विंशतिं ददाशत कट्दिशयोः । उवेश्चिव रतं दयात् त्रिशते जालजहयोः ॥ 
पादाडटीषु- दश वै एषा च प्रतकलना ॥ मदनरन्े यज्ञपा्वः-^रिरखशील 
दचाद् ग्रीवायां च दरौव तु । बाहोग्रकरतं दादश चेवाङ्कटीषु च ॥ उरसि त्रिंशतं 
दचाद्िशतिं जठरोदरे । दरदजर्ं वृषणयोरष्टाष रिश्च एव तु ॥ उवेभ्रिकशतं दचावरिातं 
मद्वययोः । प्रााह्वलीषु दरे ददतत कल्पनम् ॥ मके नार्किरं तु अलाबु 
ताके तथा । प्रतं सुले न्यस जिहायां कदटीफठम् ॥ चक्षुषोस्तु कषद दौ नसि- 
कायां तु काठकम् । कणैयोतरहपत्राणि केर वस्परोदकाः ॥ नाठकं कमलानां तु अच्रने 
विनिक्षिपेत् । रृततिका तु वसा धातुरिताटकगन्पफो ॥ शुक्रे तु पारदं दयातपुरीषे पित्त तथा ॥ संषीष तिल ॥ तु मासं खायवपटकम् ॥ मधु खालोहितशने लचाखाने मृगलचा ॥ सतनयोजंम्बी द्य नासायां शतपत्रम् ॥ कमलं नामिदेशे खादन्ते वृषणा- 
५५ । । ५५ ए ए्तमूल तु परिधानं दुकूठकम् ॥ गोमूत्रं गोमयं गन्धं पर्वोषध्यादि | ५ । | 
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इद् निरमेरपि । तत्रैव ब्रद्रभयुः-श्रोषितख तथा काटो गतश्रेद् इादशाब्दिकः। 
प्रापे ् रयोदे वर्षे प्रेतकार्याणि कारयेत् ॥' ब्रहस्पतिः-“यसख न श्रूयते वाती यावद् 
दवादशवत्सरान् । दुशपत्रकदाहेन तख सखादवधारणा }' मविष्ये-'पितरि प्रोषित 
यख न वाती नैव चागमः ॥ उध्वं प्वदरादरषीक्कला तसतिरूपकम् ॥ इुर्यात्तय तु 
संस्कारं यथोक्तविधिना ततः } तदादीन्येव सर्वाणि प्रेतकमणि कारयेत् ॥" द्रादशाब्द- 
प्रतीक्षा पितृभिश्नविषयेति मदनरजञे उक्तम् । गृद्यकारिकाथां तु-“तख पू्वैवयस्कख 
विरशलब्दोध्वैतः करिया.) उध्वं पच्चदराब्दात्त॒ मध्यमे वयसि स्मृता ॥ द्वदशाहत्सराद्ध्वै- 
सत्ते वयसि स्ता । चान्द्रायणत्रयं कृला त्रंशल्छृच्छरणि वा सुतैः ॥ रैः प्रतिकिति 
दग्ध्वा कायौ रौचादिका क्रिया ॥ इत्यक्तम् । पराचारः-देशान्तरगतो नष्टसिथिर 
ज्ञायते यदि । कृष्णाष्टमी द्यमावास्या कृष्णा चेकादसी च या ।॥ उदके पिण्डदानं च तत्र 
श्राद्धं च कारयेत् ॥' इदं मासन्ञाने । 

तत्राहिताभेः पूर्णीशोचम् । अनाहितामरस्तु तरिरा्रम्'-“अनाहितमेर्ददस्तु दाद्यो गदया- 
भिना खयम् । तदभावे पठाशानां वृन्तेः कार्यैः पुमानपि । वेषटितव्यस्तथा यललात् कष्ण 
सारस चर्मणा । उणीसूत्रेण वध्वा तु प्रटेव्यो यवैस्तथा ॥ सुष्टिजैटसंमिभरदग्धव्यश्च 
तथाभिना । असौ सर्गाय ठोकाय खाहेत्युक्वा सबान्धवैः ॥ एवं पर्णंशरं दर्वा 
तिरा्रमञुचिरभवेत् ।॥' इति ब्रह्मोक्तेः । ददं त्रिरात्रे न दशामध्ये दाहे, तत्र श्रोषिते 
कालरोषः सात्" इ्युक्तेः, किंतु तदुर््वम् । तत्र पतीपुत्रयोः पूवमगदीतायोचयोदेशाहा- 
चेव । ृ हीतालोचयोसत त्रिरात्रम् । पतरीमरतो भौव । सपद्योश्चैवमिति स्य्रव्यर्थसारे । 
अन्यसपिण्डानां तु सर्वत्र पर्णशरदाहि भिरात्रम् । तदाहाद्धिराः-देशान्तरमृतं शला 
नारौचं चेत्कथंचन ।' गरहीतमिति शेषः । "कारलयेऽपि इुर्वीत दाहकाठे दिनत्रयम् ४ 
इति । स््रवयर्थसारे तु गृदीताशौचानां सानमातरसुक्तम् । बहचपरिरिटेऽपि- 
अथातीतसंस्कारः स चेदन्तरदशाहं सात्त्रैव सव समापयेद्ष्यमाहितामेदादात्स्वमाशोचं 
कुर्यादन्येषु पतीपुत्रयोः पू्वमग्दीताशोचयोः सवैमाशोचम् । गृहीताशौचयोः कमा त्रिरा्र- 
मिति । षडडीतावप्येवम् । विश्वाद्यं तु श्रतिकृतिदहने खभिदे खाच्रिरा्रम्! 
इत्युक्तम् । द्रादशवषीदिग्रतीक्षोत्तरं दाहे तु पुत्रादीनां सर्वेषां तरिरा्रमिति कल्पतर्- 
द्वोदासादयः ॥ 

१--कसखचिसमोषितसय दाद्शान्दावधिप्रतीक्चावश्ान्श्तिसंदेहात्तदन्ञानादेदमाश्लौ चनि धानम्। २-निश्ि- 

तष्टरतिवातीश्रवणेन ! ३-यद्यपि कल्पतवाीदिभिद्वीदशाब्दप्रतीक्षोत्तरं ध्रिरान्नविधान कतमस्ि तथापि तत्पु- 

त्रपकीमिन्नक्षपिण्डपरं केयम् । तन्नापि मरणकारानवधघारणेन कारविरोषन्यवस्थितत्रिरात्राच्यतिक्रान्ताशो- 
चपश्चासंभवेन निरा्पश्चस्यो चितत्वादेव चरिरात्रस् । स्वाशौचकारोत्तरं प्रतिङ्कतिदाहे गृदीताश्चोचानामगर- 

हीताश्ोचानां वा सर्वेषां पुत्रादिसपिण्डानां सर्वैन् तरिराज्रमियपरे जाइ; । 
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अथ प्रेतसंस्करे काठः । हेमाद्रौ गाग्यः-श्रलक्षरवसंस्कारे दिनं नैव विगोध- 
येत् । आरौचमध्ये संस्कारे दिनं शोध्यं तु संमवे ॥ आग्ोचविनिवृत्तो चेदपुनः सस्करियते 
यतः । संगोध्यैव दिन ् राह्मूध्वं संवत्सरा्यदि ॥ त्रेतकार्याणि इुर्वीति शरेष्ठं तक्रोत्तरायणम् । 
छरष्णपक्षश्च तत्रापि वजयत दिनक्षयम् ॥' वाराहे-"चतुरथाष्टमगे चन्द्रे द्वादशे च 
विवर्जयेत् । प्रेतकरलं व्यतीपते वैधृत पसि तथा ॥ कणे विष्टिसंज्ञे च शनैश्चरदिने 
तथा । अ्रयोदश्यां विशेषेण जन्मतारा्रये तथा ।" अन्मदजशमेकोनविंशानि जन्मताराः । 
भारते ननक्त्रे तु न कुर्वीति यस्मिज्ञातो भवेन्नरः । न प्रोष्ठपदयोः कार्यं तथा्ेये च 
भारत । दारुणेषु च सर्वेषु प्ररे च विवर्जयेत् ॥' कादयपः-+मरण्याद्रौमघा्टेषामूरं 
द्विचरणानि च । प्रेतकृयेऽतिदुष्टानि धनिष्ठां च प्वकम् ॥ फ्गुनीदहितयं रोदिण्यनूराधा- 
पनर्वस्। अ.षाटे दे विशाखा च भानि द्विचरणानि च ॥' ञ्योतिर्नारदः-चतुरदेशी- 
तिथिं नन्दां भद्रं शुक्रारवासरो । सितेज्ययोरस्तमयं दद्पिभं विषमाड्भ्रिभम् ॥ शुद्धपक्ष 
च संलज्य पुनर्दहनमुत्तमम् । वसूत्तराधतः प्वनक्षतेषु प्रिजन्मसु ॥ पोष्णत्र्कषयोश्चेव 
दहनाकुङनाश्चनम् ॥ अम्यापवादमाह तत्रैव वैजवापः- त्रेत साक्षादग्धसखय प्राप 
तवेकाद्रोऽहनि । नक्ष्रतिथिवारादि शोधनीयं न किंचन ॥` युगमन्वादिसंक्रान्तिदर्खं 
्ेतक्रिया यदि । दैवादापतिता तत्र नक्षत्रादि न शोधयेत् ॥' विश्वप्रकादोऽपि- 
शुरुमागवयोमेष्यि पोषमासे मलिम्टुचे । नातीतः पितृमेधः स्यद्वयां गोदावरीं विना ॥ 
दानमपि त्तरैवोक्तम्-भद्रायां भूमिदानं स्यात्रिषादक्ष हिरण्यदः । वारेषु ततत्र्ण तु 
वासोदानं विधीयते ॥ धनिष्ठाप्चकमृते पञ्चरत्ानि दापयेत् । एकाशीतिपलं कासं तदधं 
वा तद्धृकम् ॥ नवषटुत्रिपठं वापि दचयाष्धिाय शक्तितः ॥!' इलं प्रसङ्गेन ॥ 

हेमाद्रौ च्रढधमयुः-'अमृतं मृतमाकर्ण्य कृतं यसो्वदेहिकम् । प्रायधित्तमसौ स्मातं 
कृत्वाथीनादधीत च ॥ जीवन्यदि समागच्छेद् श्रतङरुम्भे निमज्य तम् । उद्धृ स्ञापयि- 
त्वाख जातकर्मादि कारयेत् ॥ द्वादसाहं व्रतचयौ त्रिरात्रमथवाख तु । स्ात्वोदरहेत तां 
मायामन्यां वा तदभावतः ॥ अभ्रीनाधाय विधिवद् ब्रायस्तोमेन वा यजेत् । अथेन्द्रप्रेन 
पुना गिरि गता च तत्र तु ॥ इष्टिमायुष्मतीं कयादीप्सितां श्च कतूंसतः ।)' अनाहिता- 
स्तु चरः । मृतवातोश्रवणे त्वाश्वखायनः-भुरमय एव॒ यस्मिन् जीवे मृतराब्दः' 
इति । यख तु जीवत एव सृतिवातां शरुता क्चिया सहगमनं कृतं तदा तद्वेषमेव, भर्- 
मेरणज्ञानसैव निमित्तत्वात् । प्रमादस्य गौखेणायुक्तत्वाचेति केचित् । तन्न । मरणज्ञानख 
निमित्ततवेऽतीतानागतयोरपि तथातवापत्तेः । भतुवेषदादाभावेन तस्याः सहगमनामावाच । 
तस्मादाशोचवज्जञातमरणसेव निमित्तम् । न चात्र तदसि । परं काम्यं मरणमस्तु । 
अत आत्महननदोषोऽस्तीति तातपादाः । 
 १--जस्यामे-"्दताति क्रन्त दत ल चज 0 $--भस्याभ्र-“प् च्िदुशटानि संभवे सति बजेयेत् दति श्छोकाधैमधिके क्रचित् । २-सदगम- 
नादिना सायामरणे । 
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तथा सर्पसस्कारे कृते तिरातरमाशौचम् । तद्विधि चाह दौनकः-“अथ वक्ष्यामि ससय 
संस्कारविधियुत्तमम् । सिनीवाल्यां पौर्णमासं पचम्यां वापि कारयेत् ॥ कृतसर्षवधो 
विप्रः पूवेजन्मनि वा य॒दि । वधं ्रख्यापयेत्पापी चरेल्ृच्छर चतुर्दश । विप्राय लेदण्ड 
च तन्मूल्यं वापि दापयेत् ०८६१ सूल्यमाह-निष्कत्रयं दिनिष्कै वा निष्कमेकं कनीयसम् । 
अनुमलादिकर्दणां निष्कमध तद्कम् ॥' इदं खणरूप्ययोः शक्या ज्ञेयम् । संस्कार- 
माद-शरियङ्धत्रीहिगोधूमेसिरुपिष्ेन वा पुनः । कृतवा सर्पाकरतिं शपे निधाय प्राथयेदहिम् ॥ 
एदि पूर्वृतः सप अस्मिग्िष्टे समाविश । संस्काराथेमहं मक्टया ्रर्थयामि समाहितः ॥ 
वक्ञोप्वीतगन्धूविः संपूज्य च दरेददिः । कुयात्संस्कारसंकल्यं प्राणायामपुरःसरम् ॥ यज्ञो- 
पवीतिना काय ससंस्कारकमे तु । ठोकिका्िं प्रतिष्ठाप्य समिदाधानमाचरेत् ॥ ततोऽपे- 
रमिदिगमागे सूमिं संप्रोक्ष्य वारिभिः । चितिं करखाथ संस्तीयं कुरैराप्नेयकागकैः ॥ पकष्या्थिं 
परि्तीरयं परिषिच्य समर्चयेत् । कृखेध्माधानमाघाये चक्षुषी च यथाविधि ॥ सर्षं ग्ररीता 
येन चितिमारोपयेस्सुधीः । सुवेण जहुयादाच्यममरौ व्याहतिभिखिभिः ॥ सपीखे जुहु- 
यादाजयं व्याहया च स॒मग्रया । आज्यशेषं सुवेणेव सपदेदे निषेचयेत् ॥ चमस्धेजेेः 
सपं व्याहृयाभ्युक्ष्य पाणिना ॥ अरे रक्षाण इलयनया सर्पायािं प्रदापयेत् ॥ उप्षटि- 
दह्यमानं नमोऽस्तु सपमघ्रतः । ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि कृतः स्पवधो मया ॥ पूर्वजन्मनि वां 
सै तत्सवे क्षन्तुमहैसि । क्षीराज्येन ततश्वाच्चिं प्रोक्ष्य व्याहतिमि्ठैः ॥ नायिसंचयनं 
ुर्यात् क्लाखाचम्य गृहं व्रजेद् । ब्रह्मचयीदिकं कार्य तरिरत्राशञोचमिष्यते ॥ सचेटं तु चतु- 
थैऽदहि खात्वा विप्रान् समर्चयेत् । सर्पोऽनन्तस्तथा शेषः किलो नाग एव च ॥ काटिकः 
शह्पाठ्च सृधरशेति नामभिः । गन्धपुष्पाक्षतेधूपदीपाचेरचयेद् द्विजान् ॥ . धृतपायस्- 
भक्ष्ये द्विजानष्टौ तु भोजयेत् । एवं कृते विधानेन सपसंस्कारकर्मणि ॥ सपदिसाकृता- 
त्पापान्मुच्यते नात्र सदायः ॥' 

इति स्पसंस्कारः ॥ 

कचित्तु जीवतोऽप्यन्धकभासौचं च कार्यभ्। यथा-प्रायधित्तानिच्छेः पतितख धटस्फोटे,- 
"पतितस्योदकं कायं सपिण्डेर्बान्धवैः सह । निन्दितेऽहनि सायाहे ज्ञत्यिग्युरुसंनिधो ॥ 
दासी घटमपां पूर्ण पर्सयेत्रेतवत्तदा। अहोराघ्रसुपासीरन्ाशौचं बान्धवैः सहं ।॥ इति मनृक्तेः। 
निन्दिति-स्किदो । अपरा वसि्ठोऽपि-षिद विष्ठावकसष्रयाजकोत्तमवरणवरीपति- 
तास्तेषां पा्निनयनमपात्रसंस्काराद कत्सं पात्रमादाय दासोऽसवणैपुत्रो वा बन्धुरसदयो वं 
गुणहीनः सव्येन पादेन प्रवृत्ताग्रान् दभौन् लोहितान् वोपस्तीयौपः पूर्णपात्रमस्मे निनयेज्नि- 
नेतारं चाख प्रकीणकेशा ज्ञातयोऽन्वाठभेरन्नपसब्यं कृता गृहेषु खैरमापचेरक्रत उध्वं तेन ते 
धर्मयेयुस्तद्धमीणस्तं धर्मयन्तः ॥° इति। उत्तमवणोः=बाद्यणादयः, तेषां वः समूहस्तस्माल- 
तिता ब्रहहादयः । अपात्रसंस्कारः-ङुस्सितपात्रसमूहः । प्रवृत्तााः=छिननाग्राः । सेरंन्यथेच्छं 
धमीदिकार्यं ऊयः । अस्मद्रचनसामध्यौरयात्रनिनयनासराक्पतितज्ञातीनां पर्मकारयेष्वधिकारो 

१--दीकायां तु सुवणपययेषु रोहश्चड्दपारस्सुवणैद्ण्डो आद्य दव्युक्तस्। २-भसयभ-“याज्ञ- 
बहक्योऽपि- '“उरगेष्वायसो दण्डः” इतिः इति कचचिदधिकं इयते । 
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नासीयपराके; । "तख विचागुरून् योनिसंबन्धांश्च सेनिपाय सर्वाण्युदकादिग्रितकायौणि 
कुः, पत्रं चाख विप्खेयुदौसः कमकरो वाऽवकरादमेध्यं पात्रमानीय दासीवयासपूरयिला 
दुक्षिणायुखः पदा विपरयस्येदमुमनुदकं करोमीति नामग्राहं सवेऽन्वारुभेरन् प्राचीनावीतिनो 
सुक्तशिखौ अप उपस्पुश्य ग्रामं प्रविरेयुः ॥' इति गोतमोक्तेथ । उदकादीद्युक्तेदाह- 
निवृत्तिः । प्रेतकायणि-एकादशादराद्धान्तानि । दासाहतोऽम्बुघटः दासीव; । तेनोदके- 
यामेध्यपत्रं पूरयित्वा दासादिन्युग्जं वामपादेन ऊुयीदिति दरदत्तः । अत्र॒ नामग्राव- 
चनयुदकादिप्रतकायें तदजेनलाथेम् । तेन तत्तृष्णीं भवति । एतच प्रायधित्तानिच्छोः । 
(तस्य गुरोबोन्धवानां राज्ञश्च समक्षं दोषानभिख्याप्य तमनुमाष्य पुनःपुनराचारं रुमखेति 
स यदेवमप्यनवखितमतिः स्यात्ततोऽस्य पात्रे विप्यसेत्ः इति श्लोकैः ! जीवन्तमेवो- 
दिश्य पिण्डोदकश्ाद्धानि नाम्ना दचादिलयपराकेः ॥ 

कतप्रायश्ित्तस्य घटरफोटे कृतेऽपि संग्रहविधिमाह गौतमः- यस्तु प्रायधित्तेन 
श्धेत्तसिज्छुद्धे शतङुम्भमयं पात्रं पुण्यहदाप्पूरयितवा सवन्तीभ्यो वा तत एनयुपस्परैये- 
युरथासमे तसरं दुसस्स प्रतिगृद्य अपेच्छान्ता यौः सान्ता पृथिवी शान्तं विश्वमन्तस्कषं यो 
रेचनस्तमिह गरह्णामीयतेर्यज्भिः पावमानीमिसतरत्समन्दीभिः कूष्माण्डेश्वाज्यं जुहुयाद्धिरण्यं 
दयाद्वां चाचायौय । यख तु प्राणान्तिके प्रायधित्तं स मरतः शुद्खेत्सवौण्येव तस्मिन 
दकादीनि प्रेतकर्मणि कु्युसदेव शान्द्युदकं सरवेषूपपातकेषुः इति । घटस्फोयत्तरं माणान्तिक- 
भ्रायश्चित्ते कृते तु मृत एव शुद्धेन्न तत्र संग्रहविधिः । अतश्शैन ` विनापि प्रतकर्म ऊु्यादि- 
लैः । उपपातकेष्वपि धटस्फोटे कृते एवं कार्यमिय्थैः । याक्ञवल्क्यः-“चसितत्रत आयाति 
निनयेर्वं षटम् । जुगुप्सेर्र चाप्येनं वसेयुश्च सर्वशः ॥' क्रृतघटस्फोययेवायं पस्ह- 
विधिरिति मिताक्षरायामपरार्के च । अन्यथा प्रायधित्तमात्रे एतस्रसङ्गात् । मलुरपि 
धटस्फोरमुक्त्वा-निवर्तरंसतस्तस्मात्संभाषणसहासनेः' इत्युक्त्वा-श्रायधित्ते तु चसिि पूण 
कुम्भमपां नवम् । तेनैव सार व्रश्चीयुः साता पुण्ये जलाशये ॥ इति तच्छब्दं प्रायुङ्क । 
अपराके वसिष्ठोऽपि-'पतितानां चस्िब्रतानां प्रसयुदधारोऽथाप्युदाहरन्ति-अगरेऽभ्यु- 
द्रतां गच्छेत्कीडत्निव हसन्निव । पथात्यातयतां गच्छेच्छोचननिव रूदभिव ॥' इलयाचा्यैमात्- 
पितृहन्तारसस्मसादादपगतपापा एषा तेषां प्रयापत्तिः । पूर्णहदासवर्ताद्म सकाञ्चनं पात्र 
माहेयं वाऽद्धिः पूरयिखापोषिष्टीयाभिरेनमद्धिरभिषिनरेयुः, सप एवाभिषिक्तस प्र्युद्धारः 
पत्रजन्मन्म व्याख्यातः” इति । प्रसयुद्धारः=पस्ििहः । त्त्रोद्धरतां हसच्रिवाग्रसरः सात् 
पात्यतां षटस्फोटं कुवेतां शोचनिव पशाद्रच्छेत् । मातापित्रादिहन्दरणां पसो न कायः । 
तसाद सति चीथेत्रतानां कार्यः । प्रवत्तं निरः । पुत्रजन्मनेयभिषेकोत्तरं जातकमीदयः 
संस्काराः पुत्रजन्मवत्कायो इयपरार्को व्याचख्यौ । अत एव विक्ञानेश्वरः-“घटेऽपवर्चिते 
ज्ातिमध्यस्थो यव॑सं गवाम् । प्रद्यासरथमं गोभिः सकुतसख हि स॒च्किया ` इत्र गवां 
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१--अस्याभे-"विद्यागुरवो यो निसंबद्धाश्च वीक्षेरन्' इयधिक छवित् । २--“तद्रखार्थम्ः इति पाटः। 
३--श्रास्येयुः* इति पाठमादइलय टीकाकारो "निनयेयुः° द्रति व्याचचक्षे । 



उक्तान्यादिदानानि | तृतीयपरिच्छेदस्योत्तरारषम् । ४०१ 

भक्षणामावे यन्तं चरेदियेतखकृते, एवं चसितव्रतविधौ करिषोऽयमिति वदन् षट- 
स्फोयोत्तरं पिह एवेतन्न सर्वत्रेयाह । तस्मात्तेऽपि षरस्फोटे प्रायश्चित्तं पसिदविधिः पुनः- 
संस्कारा भवन्तीति सिद्धम् । तथा जीवच्छ्रद्धे कते हेमाद्रौ बौधायनः-"तत्रारौचं 
दसा स्यात्" इयलं प्रसङ्गेन । 

एवं सापवादे आशौचे उक्ते प्रतिशाखं भिन्रेऽप्यन्यकर्मणि साधारणं किंचिदुच्यते । 
तत्राधिकारिणः शआराद्धप्रकरणे प्रागुक्ताः । सवीभवे धर्मपुत्रो वा कार्यः, अपुत्रेण सुतः कार्यो 
याद् तादक् प्रयलत; । पिण्डोदकक्रियाहेतोनामसंकीतैनाय च ॥' इति व्यासक्चनात् । 
ग॒द्यपरिरिष्टे-अररगो्रः सगोत्रो वा यदिसखी यदि वा पुमान् । प्रथमेऽहनि यो 
दात्स दशाहं समापयेत् ॥" दयाविण्डमिति शेषः। भविष्ये-'यत्ा्यो दीयते पिण्डसतत् 
सवं समापयेत् । ब्राह्येऽपि-श्रथमेऽहनि यो दचास्रतायाचनं समाटितः। अन्नं नवद चान्येषु 
स एव प्रददालयपि ॥ विज्ञनेश्वरादयस्तु केचित्तु अभिं दचात्ः इति व्याचक्षते । 
'सगोप्रो वाऽसगेत्रो वा योऽपि दबात्सखे नरः । सोऽपि ऊुर्यात्रवश्रादधं शुच्छेत्त दरमे- 
ऽहनि ॥* इति दिवोदासीये वचनाच्च । 

तत्रैव-्ष् थानख्मासन्नमर्घोन्मीटितिलोचनम् । भूमिष्ठ पितरं पुत्रो यदि दानं प्रदा 
पयेत् ॥ तद्विरिष्टं गयाश्नाद्धादमेधरातादपि ॥" तानि यथा-मोक्षं देहि हृषीकेश मोक्षं 
देहि जनार्दन । मेोक्षधेतुप्रदानेन सुङुन्दः प्रीयतां मम ॥' इति मोक्षपेलुमच्र; । ̂ रेहिक- 
मुष्मिके यच्च॒ सप्तनन्माजितं ऋणम् । तत्सव श्ुद्धिमायातु गामेतां ददतो मम ॥` इति 
ऋणधेनोः । “आजन्मोपाजितं पापं मनोवाक्षायकर्मभिः } तत्सवं नारमायातु गोप्रदानेन 
केराव ॥' इति पापधेनोः । भारते-“शुङ्धपक्षे दिवा भूमौ गङ्गायां चोत्तरायणे । धन्या- 
स्तात मर्ष्यिन्ति हृदयस्े जनादैने ॥' हेमाद्रौ वारादे-व्यतीपातोऽथ संक्रान्तिसयेव. 
ग्रहणं .खेः \ पुण्यकाठासदा सरवे यदा म्ृद्युरूपथितः ॥` उयासः-भसन्नगव्युना देया 
गोः सवत्सा तु पूर्ववत् । तदभावे तु गोरेव नरकोत्तारणाय वै ॥ तदा यदि च राक्रोति 
दातुं वैतरणीं तु गाम् । रक्तोऽन्य उक्तगां दत्वा दचाच्छयो गृतख तु ॥ 

मदनरल्ने जात्ुकण्थेः-“उत्कान्यादीनि दानानि दद्य दचान्पतख तु । गोमूतिर- 
हिरण्याञ्यवासोधान्यगुडानि च ॥ रौप्यं स्वणमिलाहू्दशच॒दानान्यनुक्रमात् ॥ एताः 
दद्य दानानि नराणां मृद्युजन्मनोः । ङुयादभ्युदयाथं तु प्रेतेऽपि हि प वै ॥ जादे 
(ताम्रपात्रं तिः पूर्ण प्रथमत्रद्रिजाय तु । सहिरण्यं च यो दब्यन्छरद्धावित्तासुसारतः ॥ 
सर्वपापविञुद्धात्मा रमते गतिरुत्तमाम् । उत्कान्तिवतरिण्यो च दशदानानि चैव हि ॥ 
्रेतेऽपि कृत्वा ते तेतं शवधर्मेण दाहयेत् ॥' तत्रैव परिरिष्टे-भ्रियमाणस कर्णे तु पुण्य- 
मव्रान् जपेत्ततः ।' किथानिवन्धे गारुडे वष्टो दानान्युक्तानि । 'तुरसीसंनिषौ कृत्वा 

१-अत्र यद्यपि यारक्तादगिद्युक्तं तथापि महारोग्रस्तपतितादिभिन्न एव आद्य इति ज्ञेयम् । २-सगो- 
व । ६---श्राक्तोऽस्योऽर्क् तदा दर्वा" इति पाठः । 

५५१ © ॥, 



४०२ निणयसिन्धौ [ दाहनियम्ः 

शारुग्रामरिखां तथा । तिला लेहं हिरण्य च कार्पासं ठवणें तथा । सप्तधान्यं क्षितिगोव 

एकेकं पावने स्पृतम् ॥' इति । दशदानवैतरिणीधेनूत्कान्तिषेवदानादि भदकृतान्यष्टि- 
पद्धतौ जेयम् । कतीऽन्यकमीधिकाराथ शरन् कृच्छान् कुयीदिति ततरवोक्तम् । अत्र देव- 
याज्ञिकेन सुमूषरमधुपकषदानसुक्तम् । तदुक्तं वाराहे-ष्र सुविहठं होन यममागीनु- 
सारिणम् । प्रयाणकाठे त॒ नरो मत्रेण विधिपूपैकम् ॥ मधुपर्कं खरन् गद्य इमं मन्रसुद्ा- 

हरेत् \ गृहाण चेमं मधुपर्वमा्यं संसारनारानकरं सृतेन तुल्यम् । नारायणेन ॥ रचितं 

मगवलियाणां दाहे च शान्तिकिरणं सुरोकपूल्यम् ॥ अनेनैव तु मव्रेण दाच मधुपकेकम् । 
नरसख मव्युकाटे तु परटोकसुखवहम् ॥' 

अथ दुर्मरणे दिवोदासीये-"चण्डाटादिभृते विप्रे खन्तरिक्षगृतेऽपि वा । कृच्छराति- 
ृच्छचान्द्सतु शुद्धिसतत्र प्रकीर्तिता ।॥' देवजानीये जावालिः-श्रेण दग्धो यो विप्रो 
न रमभेच्छाश्वतीं गतिम् । प्रायश्चित्त प्रकुर्वीत ब्राह्मणः पाप्ुद्धये ॥ चान्द्रायणं पराकं 
च प्राजापलं विोधनम्॥' गद्यकारिकायाम्-“उदक्या सूतिका वापि यदि प्रतं स्ए्शन्ति 
हि । तेष विधिरादिषठो बाव्येनैव महात्मना ॥' एषः=सूतिकोक्तः । भदनरन्ने स्शरलय- 
न्तरे-उर्ध्वोच्छिष्टाधरोच्छिशेमयोच्छि्टे तथैव च । अरपृशयस्पदीने चैव खटादिमरणेऽपि 
च् । श्वानक्रव्यादसंसप क्रिमिकीयेदधवेऽपि च । एतदोषानुसारेण प्रायधित्तं समाचरेत्! 
क्र लिषपव्चदयांघान्द्रबयमथापि वा । शुद्धयै तदानीं संपा शवधर्मेण दाहयेत् ॥' 
गरद्यकारिकायाम्-सखट्ययां मरणे चैव ब्रीशीन्ृच्छरन् प्रक्पयेत् । सपतान्यजैस्तु 
संसृष्टो मृतो दैवाक्कथंचन ॥ एकतरिरता कृच्ैस्त॒ शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः । कुणपे वधै- 
दग्धे तु चिता स्पृष्टन्यजादिमिः । तस्स्पदीने दषणं च तिभिः कृच्रविदुध्यति ॥' धर्म 
प्रदीपे तु-“चाण्डारसूतिकोदक्या स्पष्टे प्रेते तथेव च । तख पापविदु्छर्थं कृच्छ्रान् पञ्च- 
दसाचरेत् ॥ इत्युक्तम् । मवुः-अस्रग्या द्याहुतिः सा खनच्छरसंपकेदूषिता ।' चत्रापि 
कृच्छर्यम् , “अस्पृदयस्पदीने चेव” इत्युक्तेः । 

तत्रैव कर्मप्रदीपे-'राघ्ो वा रात्रिशेषे वा म्रियन्ते चेद्विजातयः । दाहं कृता यथान्यायं 
दरो पिण्डो निर्षपेतसुतः ॥ रजखलागर्भिण्यादिमृतो त॒ वक्ष्यामः । निर्णयासते पारि- 
जाते यमः-सन्ध्यायां वा तथा रत्रो दाहः पाथेयकर्म च । नवश्राद्धं च नो कयीककृतं 
निष्फ्रतां जेत् ॥ एतदिनमृतस् रत्रिनिपेधार्थम् । यत् स्कान्दे-“यदि रात्रौ ददेत्तख 
मुमप्रिदेहनख तु । परेऽहन्युदिते सूर्थं काया तस्योदकक्रिया । दग्धख तु नवै कायौ 
रत्रौ जावूदकक्रिया ॥' इति, तत्रि्ूलम् । रात्रिृतख तु तत्रैव संग्रहे-“रात्रौ दग्ध्वा 
तु पिण्डान्ते कृत्वा वपनव जितम् । वपनं नेष्यते रात्रौ श्वस्तनी वपनक्रिया ॥ इति 
वपनं तु प्रातः । तच सर्वैः पुत्रैः कार्यम् । गङ्गायां मास्करकषेत्रे मातापितरोरीरोैतौ । 
आधाने सोमयागे च वपनं सप्तसु स्मृतम् ॥' इति मिताक्षरायां स्ते: । मरण- 
स्ानङ्गितवाजैमित्तिकमिदम् । तदेव संगरहवचनेन ररेदयुसृष्यते तीथैवत् । तेन कसय- 



चित्यथिविधाते निर्णयः ] तृतीयपरिच्छेदस्योत्तराधम् । ०२ 

चिदादाङ्गतवोक्तिशिन्या । मदनरल्ने गाटवः-श्रथमेऽहनि कर्तव्यं वपनं चानुभावि- 
नाम् । प्रेतस्य केदादमश्वादि वापयिखाऽथ दाहयेत् ॥ आचान्ते त॒ पुनः काथ विधिव- 
लात् । मदन पारिजातेऽप्येवम् । तेन सर्वस्यास्य निरमूरतवोक्तिरसञोक्तिव । स्खति- 
रलावल्याम्-“शवं राच्युंषितं चेच्रीन् कृच्छान् कृता दहेस्युतः । मदनरन्नेऽङ्धिराः- 
'उ्वच्छिष्ठाधरोच्छिष्ट ह्यन्तरिक्षग्रतेऽपि वा । कृच्छ्र्यं प्र्र्वीति आरोचे मरणेऽपि च ॥' 

अथ सा्रर्विरोषः | कारिकायाम्-क्रष्णपक्ष प्रमीयेत यद्यहि प्रातराहृतीः ! 
दोषास्तु जहुयादीपयैन्ताः पक्षदोमवत् ॥' प्रतिपस्रातर्होमान्ता इल्थः, 'यद्याहिताभनिरपर- 
पक्षे प्ियेताहुतिभिरेनं पूर्वपक्षे हरेयुः" इत्याश्वलखायनोक्तेः । (तदानीमेव जुहुयात्सायं- 
कालाहुतीरपि । साय प्रियेत चेत्सायमाहुतीजहुयादथ ॥ तदानीमेव जुहूुयासातः- 
काठहुतीरपि । सकृदद्ीतमतरेष्टं भिन्रतच्रं च होमयोः ॥ दारी चापि प्रढुर्वति याटी- 
पाकं तदैव तु 1! छन्दोगपरिहिष्टे-हुतायां सायमाहुटां दुबलशेद्दी भवेत् । प्रातर्हौम- 
स्तदैव स्यात् जीवेच स पुनस वा ।॥" इदं श्धपक्षपरम् । दुर्वलःमुमूरषुः । चिकाण्ड- 
मण्डनः-दर्ष्टि च तदा कुर्यादिष्टियैदि न संभवेत् । देवतानां प्रधानानामेकेकख हुने- 
तपथक् ॥ पुरोलवाक्यायाज्याभ्यां चतुरत्तघुताहुतीः ॥ तथा-अम्रावरण्योरारूढे प्रमीयेत 
पतियैदि । प्रेतं खृष् मथितां जप्वा चोपावरोहणम् ॥ घतं च द्ादशोपात्तं तृष्णीं 
दुला शवक्रिया ॥' विच्छिन्रश्छरताभरर्मृतो तु प्रेताधानं तत्रेवोक्तम्,-श्रेतं खाम्यालये क्षिस्वा 
मथिताभ्यानरेऽरणी । सन्चिधायारणी मन्थे्यस्येति यजुषा ततः ॥ यस्या्नयो जुह्वतो मांस- 
कामाः संकल्पयन्ते यजमानमांसम् । जायन्तु ते हविषे सादिताय खगं रोकमिमं प्रतं 
नयन्तु" इति मतच्रतः ॥ श्रणीय पावकं तुष्णीं दवदशोपात्तसर्पिंषा । तुष्णीं हुत्वा ततः इयो- 
स्रेते मास्या इति क्रियाम् ॥ नष्ष्वभिष्वथारण्योनाशे खामी भियेत चेत्! आहरेद्रणी- 
न्दरं मनोज्योतिक्रवा ततः ॥+' 

यज्ञपाश्वैः-“यजमाने चितारुढे पात्रन्यासे कृते सति । वर्षा्यमिहते बहौ कर्थ 
कुर्वन्ति याज्ञिकाः ॥ तदर्थदग्धकष्टेन मन्थनं तत्र कारयेत् ॥ तच्छेषालाभतोऽन्येन दग्ध- 
शेषेण वा पुनः ॥ लवाज्यं टोकिके बह्नौ हुतशेषं दहेत वा ॥' अत्राभिषु सत्यु पणर 
शरीरोवयत्तिः । शरीरे वा सति प्रेताधानेनाश्युखत्तिः । उभयाभावे तु प्रेताधानेऽनधिकाराद्य- 
हादिसंस्कारलोपः । उदकदानायेव कार्यमिति केदावीकारदरातद्वयीप्रसुखाः । त्न } 

१--भदौचान्ते पुनर्व॑पने टीकायां देवरूः-“क्रियां च ऊुरते यस्तु तदिने तख सुण्डनम् । रुघीरसां 
दश्चाहे त पुत्राणां वपनं मवेत् ॥* इति । यथाचारं कायेमिति भद्राः । ₹--दिवामरणे रात्रावधि रात्रिः 

मरणे दिनावधि शवशचत्ति्त्तदा पथषितस्वमाह गाख्वः-प्दिवा वा यदि वा रात्रो श्वसिष्टति करि 
वित् 1 तत्पर्युषितमिल्याहूद॑हने तस्य का गतिः । पञ्चगव्येन संराप्य प्राजापल्यन्रय चरेत्" । अनेन पञ्च- 
गव्यख्पनपूर्वकसेव इच्छन्नयमापतति । ३---“अन्न टीकायां दग्धरेषेणेयस्य वैयथ्यसुपपा्य अस्छकेषेणेति 

प्रतिपादितमस्ति । तत्प्रमाणं च तत्रैव-“अभ्रिनाश्ञे खतिश्वसस्यादाहितान्नेस्तदोच्यते । चर्योद्युक्रं मधित्वेनं 

संस्ङुयसदभावतः 1 तद्धस्मस्प्ष्टकाष्टेन मधित्वा निदेहेच तम् ॥“ इति । 
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'निषेकायाः इमशानान्तास्तेषां तरै मच्रतः क्रियाः ।' इति विरोधात् । शक्रियाोपगता ये च' 
इति निषेधात्, "तदभावे पठाशानां वृन्तैः काथैः पुमानपि इलयमावे विधानस्याभ्यभावेऽपि 
साम्या । तेन प्रेताहुयभवेऽपि सिं्छृद्रवयान्तरोक्तरद्टथैत्वात् प्रेतधानं दाद्योऽपि 
भवेव । प्रतिक्रतेरीनां च प्रताधानम्रयोजकवाक्षतेः । 

पल्य अप्येवम् , दाहयिलाभिहोत्रेण श्ियं वृत्तवतीं पतिः इति याज्ञवस्क्योक्तेः । 
यत्त-'द्वितीयां चैव यो भार्या दददैतानिकाभिभिः । जीवन्यां प्रथमायां तु सुरापानसमं 
स्मृतम् ।॥ इति, तदाधाने सदहानधिकृताविषयमिति विज्ञानेश्वरः । मदनरत्ने 
ाद्येऽपि-'आहिताम्योश्च दंपलोयस्त्वादौ भ्रियते यवि । तस देहः सप्ण्डिश्च दग्धव्य- 
चिभिरभिभिः ॥ प्थान्गरृतस देहस्तु दग्धन्यो ठोकिकायिना 1 अनाहितामिदेहस्तु दाद्यो 
गृह्याभिना द्विजैः ॥' निकाण्डमण्डनस्तु विकस्पमाह-्येष्ठायां वि्मानायां दिती- 
याये खयोषिते । काम्यं निलागिदोत्रे वा न कथंचिसखयच्छति ॥ सखीमात्रमविरोधेण दण्ध्वा- 
न्ये वैदिकाभिभिः 1 विवाद्यादधते यद्वाधानमेवासि चेद्रधूः ॥' इति । 

अच्रेदं तत्त्वम् । सामः पलीरृतौ दौ पक्षौ । पुनर्विवदेच्छायां पवौभिमिरदहेदियेकः 
पक्षः,-शभायीये पूर्वमारिण्यि दस्नीनन्यकर्मणि । पुनदीरक्रियां कर्यासुनराधानमेव च ॥' 
इति मनृक्तेः, 'दाहयिताधिहोत्रेण खियं वृत्तवतीं पतिः ।' इति याज्ञवस्क्योक्तेञ्च । 
पुनर्विवादाशक्तौ निर्मन्थ्येन तां दग्ध्वा पू्वाभिष्वेवध्थेहत्रष्टयादि कायमिलयन्यः । 
'आहायेणाहिताभि पतीं चः इव्याश्वलायनोक्तेः । भरद्वाजोऽपि निर्मन्थ्येन 
पलम्" इति । पूर्वा्येकदेरेन दहेदिति यज्ञपाश्वेदेवथाज्िकादयः । यानि च- 
^तस्मादपतीकोऽप्यभिदोत्रमादरेत्' इति श्चतिः.विष्णुः छन्दोगपरि दिष्टे च-मृताया- 
मपि मायौयां वेदिकां नहि यजेत् । उपाधिनापि तत्क यावञ्जीवं समाचरेत् ॥' उपा- 
पिः=हेमकरुरापल्यादिः । अन्ये कुशमयीं पत्री कतवा तु गृहमेधिनः ! अभिहोत्ररुपासन्ते 
यावञ्जीवमनुव्रताः' इत्यपरा स्म्रयन्तरात् । - काल्यायनोऽपि-रामोऽपि कृता 
सोवरणीं सीतां पलं यशखिनीम् 1 ईजे बहुविधेयैजञेः सह भ्रातृभिरच्युतः ॥' इलादीनि; 
तानि पूवौमिष्येवाभिहोत्रादिपराणि नत्वपलीकसखाधानाथीनि, कतुबिधीनामाधानाप्रयोजक- 
त्वात् । अपलीकस्याधानाप्रवृत्तिरिति मानवपरिरिाच। “सोमो न भवयेव, “अपत्रीकोः 
ऽप्यसोमपः ।' इति श्यतेः । यत्तु भरद्वाजापस्तम्बस््रम्-दारकर्मणि यचक्त 
आत्माथमग्याधेयम्' इति । अस्यार्थः-'पुनर्विवाहाशक्तौ यदप्याघेयं पूर्व कृतमसि तदातमा- 
थमेव न पत्ये चात्" इति। ब्राह्मण भाष्यापराकोाकंरामाण्डारादितत्तमप्येवम् । 

१--यद्रष्येण होमस्तेनेव स्िष्टकदिति सिद्धान्तेपि इतरोषनारो यथा आज्येन स्विटकृद्धोम उक्तस्तथेव 
छतशरीरना्चे पाराश्चादिशरीरपतिङ्याहूतिरिति भावः । २-यजमानस्य खतिशङ्कादौ करवीव्यहोमदर्शा- 
"नेष तथेव पया अपि कायैम् । तसा आहिताभनित्रसावांश्चत्वयो; सत्वात् । ३--भाहायः= 

रथ्यः । 



श्रोतसातायिसंसर्मः तृतीयपरिच्छेदस्योत्तरर्थम् । & ०५ 

त्रिकाण्डमण्डनस्तु पक्षद्रयमाह । अन्येप्यपत्रीकस्याधानमाहसदारयं न विद्मः । बद्ध 
यान्ञवल्क्यः-'आहितामिर्यान्यायं दग्धव्यश्िभिरम्निभिः । अनाहिताभिरेकेन लेकिके- 
नापरो जनः ॥' कतुः-“एवंवृत्तं सवर्णां खी द्विजातिः पूर्वमारिणीम् । दाहयेदभिरेत्रेण 
यन्ञपातरेश्च धर्मवित् ॥' कारिकाथाम्-'पलीमपि ददेदेवं मैः पूर्व मृता यदि । अनभिकां 
द्हेदेवं कपाठेन हविर्थुजां ॥' 
. आदौचभकादो कलतुः- विदुरं विधवां चैव कपारसाभनिना दत् । बरह्मचारी यती 
चैव दहेदुत्तपनामिना । तुषाथिना च दग्धव्यः कन्यका वारु एव च । अभिवर्णं कपाठं तु 
कृतवा तत्र विनिक्षिपेत् ॥ करीषादि ततो वहिर्जातो यः स कपारजः ॥' असुपर्नीते यद्यपि 
जातारण्यमिः केश्िदुक्तसथापिं तख कठौ निपिद्धत्वोक्तेरयमेव ज्ञेयः ! स्मूव्यन्तरे- 
“गृहो ब्रह्मचारी च विधुरो विधवाः शियः । भोपासनश्वोत्तपनस्तुषाधिस्तु कपारजः # 
उत्तपनस्तु-'दभोगरेऽभिं तु प्रज्वाल्य पुनदैरभस्त संयुतः । पुनदैभस्तृतीयोऽभिरेष उत्तपनः 
स्मृतः ॥ चमः-“यस्यानयति शद्रोऽयिं वरणकाष्ठहवींषि च । प्रेतत्वं च सदा तख स चाध- 
मण छिप्यते ॥' देवकुः-चण्डालाभिरमेध्याभिः सूतिकाभिश्च कर्दिचित् ! पतिताभिधिता- 
भिश्च न िष्ट्रहणोचितः ॥' मनुः-'दक्षिणेन गतं श्रं पुरदरेण नि्रेत् । पथिमोततरपर्वै- 
स्तु यथासंख्यं द्विजातयः ॥' अत्र प्रातिलोम्येन करमः,-'पूौमुखस्तु नेतव्यो ब्राह्मणो बान्ध- 
वैगहात् ! उत्तरामुखो राजः वरय पश्वान्युखस्तथा ॥ दक्षिणाभियुखः श्रो निर्हर्तन्यः 
सबान्धवैः ॥' इलादिपुराणादिलयपराकैः। तन चरिराच्छ्रोक्युक्ततोऽललोमक्रमो हेयः । 
आश्वखायनः-“उ्यष्प्रथमाः कनिष्ठजघन्या गच्छेयुः" । 

आधानोत्तरं हवितीयविवादे कृते यजमानमरणे श्रौतस्मातीभ्योः संसगः । बौ घायनसुत्रे- 
अथ यद्याहितािद्र मर्ये विन्देत प्राक्संयोगान्मरियेतोपासनं परिस्तीयाज्यं विलाप्य चतु- 
गृहीते गहीत्वा समिद्धयमो ज॒दोति संमितं संकल्येथामिति मिन्दाहुतीव्यीहतीश्च हूत्वाथेतम- 
भरिमयं ते योनिछषिय इति समिधि समारोप्य गार्हपये समिधमभ्यादधाति भवतं नः सम- 
नसाविति गाहेपय आज्यं विराप्य चतुगहीतं गाहैपये जुदोयसावभिश्वरति प्रविष्ट इत्यपरं 
चतुरृहीत्वा चित्तिः शुगिति संग्रहे जदोयथ गा्हपये खवाहुतीञहोति ऋद्यण एक होतेति 
दसभिस्थ प्राचीनावीलन्वाहा्यैपचने जुहोति येसमाना येसजाता इति दाभ्यामथ तत्रैव शुवा- 
हूतिं जहोखयसरये कव्यवाहनाय खिष्क्रते खधा नमः साहेयथ यज्ञोपवीती द्वादशग्रदीतेन 
स्रुचं पूरयिता पुरषसूक्तेनाहवनीये जहोयथ खवाहुतीजदयोयम्ये विविचये खाहा्ये त्रत- 
पतयेऽ्ये प्वमानायाम्रये पावकायामये शुचये खाहामये पथिक्रते खादामये तन्तुमतेऽअये 
वैशवानरायेलथ चतुर्गृहीतं जरोति मनोऽ्योतिप्यित उर्व पैतृकं कर्म प्रतिपद्यते" इति । 
 ¶--अस्यि--शछन्वोगपरिशिषट-““अनयैवाद्रता नारी दग्धन्या या व्यवस्थिता । अभ्निमदानमन्रोः 
ऽस्या न प्रयोज्य दति स्थितिः 1" इदं छन्दोगानासेव । तथा--““अ्षिनैव ददेद्धा्ा “स्व॑तन्रं पतिता न 
चेत् । तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेरणथगन्तिके ॥"› इदमपि तेषामेव" इति विरोषो इश्यते कचित् । 
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धहिताभ्नौ विदेशगते पथिक्रतीष्िमताभिहोत्रं तद्यहः प्रयोजनं च क्पसूत्रादिभ्योऽस्- 
यितामहकृतपदधतेश्च ज्ञेयमिति बहुवक्तव्येऽप्युपरम्यते । स्मातमस्तूक्तं मदनरने छन्दोगः 
परिदिटे च~टुैठं स्लापयिला तु जुदचैखमिसंत्रतम् । दक्षिणाशिरसं मूमो बर्हि- 
प्मलां निवेदयेत् ॥ धृतेनाभ्यक्तमा्रव्य शुदधवखोपवीतिनम् । चन्दनोक्षितसवोज्ग सुम- 
नोभिर्विभूषयेत् ॥ दिरण्यशकराद्यसय क्षिघवा चष सप्तसु । रुख्येष्वथापिधायेनं निरयः 
सुतादयः! आमपत्रेऽत्रमादाय प्रेतमथिपुरःसरम् । एकोऽनुगच्छेतस्याधेमधेपथ्युत्स॒जेदुषि ॥ 
उर्वैमादहनं कार्यमासीनो दक्षिणामुखः । सव्यं जान्वाच्य शनकैः सतिठं पिण्डदानवत् ॥ 
अधर पतरादिग्य यदारुचयं महत् । तत्रो्तानं निपानं दक्षिणाशिरसं सखे । आच्य- 
पूरण चवे दबादक्षिणाग्रं नसि घुचम् । पादयोरधरां प्राचीमरणीमुरसीतराम् । पाशयोः 
शर्पचमसौ सव्यदक्षिणयोः कमात् । ससमे त॒ न्यसेच्युम्जमन्तरर्बोरटूखरम् ॥ चात्रोवि- 
ठीढमत्रैव अनमेरप्ययं विधिः । अपसव्येन कृलैतद्राग्यतः पितृदिद्ुखः । जथाभिं सव्य- 
मावृत्को दादक्षिणतः शनैः ॥ अस्मास्वमधिजातोऽसि तदयं जायतां पुनः । असौ खगाय 
लोकाय खादेति परिकीर्तयेत् ॥' तथा-'एवमेवाहितामेशच प्न्यासादिकं भवेत् । छृष्णा- 
जिनादिकं चात्र विरोषोध्वुचोदितः।' तत्रैव-“अनयेवावरता नारी दग्धभ्या या व्यवस्थिता । 
अमिप्रदानमत्रोऽस्या न प्रयोज्य इति सतिः 1" इदं छन्दोगानामेव । पात्रन्यासोक्तेरुततान- 
देहत्वै साभिपरम्, निरभिस्तु पुमानधोशुखः श्री तृत्ताना दाह्या, सगोत्रजैदीत्ा तु 
चितामारोप्यते शव; । अधोमुखो दक्षिणादिक्चरणस्तु पुमानिति । उत्तानदेदा नारी तु 
्षपिण्डिरपि बन्धुभिः ॥' इद्यादिदयपुराणादिति छद्धितत््वहारलतादयः । उत्तर- 
शिरस्तव सामगेतरपरम् .1 वाराहे-तथिदानेऽन्यो मच्रः-ृत्वा तु दुष्कृतं कमे जानता 
वाप्यजानता । श्र्युकारवरं प्राप्य नरं पञ्चत्वमागतम् ॥ धमीधममसमायुक्तं सेभमोहसमा; 
घृतम् ! देयं सर्वगात्राणि दिव्यहठोकान्स गच्छतु ॥ ज्वरमानं महावहिं शिरःखाने प्रदा- 
पयेत् । चतुर्वर्ण संखानमेवं मवति पुत्रके ॥ 

अत्र क्रियानिबन्धे गारडे षटूपिण्डदानयुक्तम् । ृ तस्योच्कान्तिसमये षट् पिण्डान् 
कमयो ददेत् 1 गृतिथने तथा द्वारि चर्व ताक्ष्यं कारणात् । विश्रामे काष्ठचयने तथा 
संचयने च षट् ॥' तथा- आदौ देयस्तु षट् पण्ड दश्च देया दशाहिकाः । खाने चार्ष- 
धथेऽतीते चितायां श॒वदस्तके ॥ रमशानवासिभूतेम्यः षष्ठं संचयने तथा ॥ ततः 
भूतकृजगचोने लं लोकपणिारुकः । उक्तः संहारक स्तस्मादेने खं मृतं नय ॥' इयि 
द्वा अस्माच्वमिति मत्रेणार्धदग्धे आय्याहुतिरुक्ता । आहिता परारारः-छम्यां रिश्च 
विनिक्षिप्य अरणी सुष्कयोरपि । जुहूं च दक्षिणे दस्ते वामे तूपभूतं न्यसेत् ॥ शिन तूल- 
खलं दचारष्े च भुसं न्यसेत् ॥ उरसि क्षिप्य दषदं तण्डुलाञ्यतिलान्मुखे । श्रोते च 
मरक्षणीं दबादाज्यखाटीं च चक्षुषोः ॥ कर्णे नेत्रे मुखे घ्राणे हिरण्यश्कठं न्यसेत् । अभनि- 
दोत्रोपकरणमरेषं तत्र निक्षिपेत् ॥' 

१--+{जोषठे इति क्रचित् पाटः । 
मम ोनीकनामतोिििनिनिततिनने ननन 



प्रतायोदकदानम् ! तृतीयपरिच्छेदस्योत्तराधम् । ४०७ 

प्रचेताः--' खानं परेत पुत्राचेवखायेः पूजनं ततः । नथेदेहं देनैव किंचिददेयं परियजेत्। 
यमः-प्रेतं ददेच्छुभेगेन्धैः खापितं सग्विमूषितम् । आन्वलायनद्ुत्े-संष्थिते प्रेता- 
ठंकारान् कुवन्ति केशदम्ुखोमनखानि वापयन्ति नरदेनाुरिम्पन्ति नठ्दमालं परतिमुच्न्ति 
इति । माधवीये ब्राह्मे -'दष्रोऽपि न द्रव्यो नमः कसांचिदापदि ।' तथा-निगिषस्तु 
न दग्धव्यः शेषं किंचित्यजेन्नरः । दाहकाठेऽगिनाओे त॒ मदनरत्ने यज्ञपार््व;-ज- 
मने सृते कापि चितादो वा प्रेरिते । वषीयभिहतेऽ्ौ तु कथं प्रेतविकल्पना ॥ शेषं 
दग्ध्वा प्रदग्धेषु निरमन्ध्येव तु कारयेत् ॥' अथ पणसरादिदहिनाभिनाशे प्श्वात्तदेदठमे 
मदनरले ब्राह्ये-अथ पणरोरे दग्धे पात्रन्यासि कृते सति । गतेष्वभिषु तदहो यव 
ठभ्यते कचित् । तदार्धदग्धकाष्ठानि तानि निर्मध्य तं दहेत् । यदर्थदग्धकाष्ठे तु तदीयं वै 
न ठभ्यते ॥ तदा तदशिखण्डं तु निक्षिपषव्यं महाजरे ॥' 

दैपलोरेकदा मरतो विरेषमाह्ापस्तम्ब ;-तथेव प्रेते सदेव पितृमेधो द्विचनलिङगान्म- 
घान्सन्धारयन्ति ।' पितृमेधः=दाहान्तं कमै, 'दाहान्तमेकतव्रलम्' इति बौोधाथनोक्तः। 
अथिसंचयनमप्येकम् । उदकपिण्डदानादि प्रथगेव । स॒हगमनेऽप्येवम् । तदाह मदनरजे 
माष्यार्थसंग्रहकारः-'एककारमरृतौ मायी मतौ च यदि चेद्रयोः । तत्रेण दहनं क्या 
विण्डश्राद्धं पृथक् पथक् ॥ एककाठे मृतौ जायापती यदि तदा पितुः । विभज्याभिं करियां 
छर्यादिति यत्तदसाप्रतम् ॥ दाहान्तमेकतच्रत्वमिति याञ्लिकसंमतम् ॥ गरतं पति 
मनुब्रज्य या नारी अ्वटनं गता । अथिसंचयनान्तोऽखा भतः संस्कार एव हि ॥ 
कीकसानां तु संस्कारो न्यायसिद्धोऽपि यो मतः । एककाठे गृतेऽप्येवं कीकसानां विधिः 
स्मृतः ॥ नवश्राद्धं सपिण्डान्तं भिन्रकालमृतो यथा ।॥ कपर्टिकारिकापि-गृते भतैरि 
तदादास्राक् पली भ्रियते यदि । पल्यां वा प्राक् प्रमीतायां दाहादवौक्पति्तः ॥ ततर 
त्रेण दाहः स्यान्मच्रेषु द्विखमूद्यते । कीकसानां तु संस्कारः परथगेवं तयोर्भवेत् ॥ 
एकाहमृल्यौ युगपच्नवश्राद्धादिकं तयोः । मूतं पतिमनुत्रञ्य् पत्नी चेदनरं गता ॥ ततापि 
दाहस्तत्रेण पथगथिक्रिया भवेत् ।॥ अथिसंचयनप़थक्तवे विकलः । सहगमने सर्वत्र 
प्रकेक्यमाह भ्रचेताः-“एकचिलां समारुटौ भ्रियेते दैपती यदि । त्रेण श्रपणं कुर्या 
तपथक्पिण्डं समाचरेत् ॥\' 

अथोदकदानं वसिष्ठः-'दारीरमय संयोज्यानवेश्माणा अपोऽभ्यवयन्ति सव्योत्तराभ्यां 
पामिभ्यासुदकक्रियां कु्मन्ययुग्मम् ।' आपस्तम्बः-“मातुश्च योनिसंबन्पेभ्यः पितुश्वास- 
पमासुरषाचावतां वा संबन्धो ज्ञायते तेषां प्रतेषूदकक्रिया' इति । याज्ञवल्क्यः- 
'स॒पमादशमाद्रापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्यपः । अपनः शोशुचदघमनेन पितृदि्छुखाः ॥ सकृल्- 
सिंचन्द्युदकं नामगेत्रेण वाग्यताः ॥' सप्तमादशमाद्वा दिवसादवागिति विक्ञानेश्वरः । 
` 3- क्चित्त "किंचिस्यजेत्तत.ः इतयत्र पाठमादलय (ततः=शवच्छादनवखात् इति भ्याख्यानं इश्यते । 

२--अस्यमे-“क्रियानिबन्धे--“उदधारामविच्छिन्नां सिश्चव्कतौ प्रदक्षिणम् । स्कन्धवसिक्तकुभेव 

पादतः परितश्चितेः ॥ "~ दइलयधिकः पाठः । 



४०८ निैयसिन्धो [ दमरानाद्रहगमनं सनादि च 

“कातीयास्तु स्तमादरमाद्रा पुरुषादिलयाहुः, सप्तमादशमाद्रा पुरषात्समानम्रामवासे यावस्सं- 

चन्धमनुस्मरेयुः' इति पारस्करोक्तेः । मघ्रस्ानाजञमेवेति हेमाद्धिः । प्रचेताः- प्रत 
चान्धवा यथाबरद्धमुदकमवतीर्य नोद्धषयेयुरुद कान्ते प्रसिञरेयुरपसव्ययज्ञोपवीतवाससो दक्षि- 
णाल ब्राह्णस्योदङ्यखाः प्राड्मुखाश्च राजन्यवेश्ययोः ।' स एव (नदीकृूठं ततो गत्वा' 
इत्युक्ला,-“सचैटस्त॒ ततः साला शुचिः प्रयतमानसः । पषाणं तत आदाय विप्रे दचाद- 
शाञ्ठीन् 1 दादश क्षत्रिये दद्विरये प्वदश्च स्पृताः ॥ विंशच्छद्राय दातव्यासतस्तु प्रवि 
रोहम् ॥ ततः ञानं पुनः कायं गृहशोचं च कारयेत् ॥ 

प्रतसने विरेषः द्ुद्धितस्वे आदिपुराणे-'आदो व्च च प्रक्षाल्य तेनेवाच्छ- 
दितैलतः । कर्तव्ये तैः सचैरं तु खानं सर्वम पहम् ॥' पूर्वपरिहितं वस्नं प्रक्षाव्य पुनः 
परिधाय क्ञयादिय्थः । अप नः' इति मत्रेण वामहस्तानामिकया जलठोडनम् । अवत- 
रणे वृद्धपुरःसरवोक्तेः। “यथावाठं पुरस्करयः इति बौधायनीथं जरदुत्थानपरमिति दार- 
खतादयः ! अ्वलछायनः-'सव्यावरृतो व्रजन्यनीक्षमाणा यत्रोद कमवहद्भवति तस्माप्य 
सक्रदुन्मल्येकाञ्जटिमुत्छज्य तख गोत्रं नाम गृहीताः इति । प्रचेतसाऽन्वहमज्ञटि्रिय- 
मप्युक्तम् । तत्र श्रिग्रसेकं कयः प्रतस्तृप्यतु" इति । तथा-'दिने दिनेऽञ्जरीन् पणीन् 
अदचयासरेतकारणात् । तावषरद्धि कर्तव्या यावविण्डः समाप्यते ॥' एकवरद्धिखिकवृद्धि 
वैटर्थः । मदनरन्ने मरद्राजयद्ये तु दिकवृद्धिर्युक्ता-“आश्चोचान्ते प्रदाह प्रेत 
पुत्रसिलाञ्जटीन् । प्रथमेऽदहि सकृदयायिण्डयज्ञावृता दिवा ॥ त्रश्च दवाहितीयेऽदहि 
तृतीये प्च एव च । चतुर्थ सप्तसंख्यांस्तु एवमे नव चोत्सृजेत् ॥ षष्ठेऽदहि चैकादरकाः 
सप्तमे तु घ्रयोदञ् । अष्टमे प्चदशका नवमे दश्च सप्त च । एकोनविंशति चाग्रे शताञ्जलि 
भते स्मृतम् ॥ केचिदशाञ्जठीन् प्रोचुः केचिदाहुः शताज्ञटीन् । प्वपज्वाद्राते चान्ये 
खराखोक्तन्यवखया }' 

छन्दोगपरिरिष्टे-अथानवेक्षयन्पापः सर्वै चैव शवस्पृशः । गोत्रनामपदान्ते तु 
तपयामीलयनन्तरम् ॥ दक्षिणाग्रान्कुरान्कृत्रा सतिरं तु प्रथक् प्रथक् ॥' विष्णुपुराणे- 
सपिण्डीकरणं यावदजदर्भः पितृक्रिया । सपिण्डीकरणादुध्वं द्विगुणेविंधिवद्धवेत् ¢" रामाः 
णे- इदं पुरषशादूर विमटं दिव्यमक्षयम् । पितृखकेषु पानीयं मदत्तसुपतिष्ठताम् ॥7 
दानवाक्यं विकल्पः । याज्ञवल्क्यः-कामोदकं ससिप्रताखसीयश्वञ्ुरविजाम् । कामः= 
इच्छा । प्ेतृीच्छायां देयमन्यथा नेय्थैः । शाङ्कपारस्कसे-'भाचारये चैवं मातामदयोश्च 
सीणां चाप्रत्तानां कुर्बीरिलाश्च तेषाम्” इति । द्विचनान्मातामद्या अपि । चाङ्कलिखितौ- 
उदकक्रिया कामं शवशुरमातुल्योः रिष्ये सहाध्यायिनि राजनि च इति । ब्रद्धमनुः 
छीवादया नोदकं कुः स्तेना तराया विधर्मिणः । गर्भभरतृद्द्यैव सुराप्यश्चैव योषितः ॥° 
याज्ञवल्क्यः-न ब्रह्मचारिणः ङुयुरुदकं पतितासथा ।' षडद्रीतौ-“खीयाचारादपि 



आरौचे नियमाः] तृतीयपरिच्छेदस्योत्तराधैम् । ४०९ 

भरष्टः पतिता ये च दूषिताः । न इुयंरुदकं ते वै तेभ्योऽप्यन्ये न चैव हि ॥ मदनरत्ने 
हारीतः-परतितानामब्रद्ानां चरन्तीनां च कामतः । प्रत्तानां चैव कन्यानां निर्वा 
सलिरुक्रिया ॥' अपराकं चाङ्कलिखितौ-अपपाप्रितसख सिथपिण्डोदकानि व्याव- 
न्ते" । अप्पात्रितः=ृतटस्फोटः । तस्यापि संग्रहविभौ कृते आशौचोदकादि ऊर्यादेवे- 
त्यायौचपकाश्ाः ॥ 

अथाशौचे नियमाः । याज्ञवर्क्यः-'इति संश्ुय गच्छेुर्यृदं बारपुरःसराः । 
विद्य निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेदमनः ॥ अचम्याभ्यादिसठिटं गोमयं गौरसर्पपाय् । 
प्रविशेयुः समारभ्य कृत्वादमनि पदं शनैः ॥ प्रवेरनादिकं करम प्रतसंस्पर्धिनामपि । कीत- 
रन्धाशना भूमौ खपेयुसे पथक् क्षित ॥' इदं चायेऽदहि । वसिष्टः-भचे प्रस्तरे गृहमन- 
न्त आसीरन् कीतोसन्नेन वा वर्तेरन् । छुद्धितच्वे बैजवापः-श्वमीमालभन्ते शमी 
पापं शमयतििति, अदमानमस्मेव सिरो भूयासमिति, अभिमभि्ैः श्म यच्छलिति, ज्योतिष 
अन्तरा गामजयुपसपृशन्तः ऋत्वा रच्ध्वा वान्यगेदादेकान्चमख्वणमेकरात्ं दिवा भुल्लीरखि- 
रात्रं च कर्मोपरमणस्”-कीता्यशनसुपवासाराक्तख । आ्वलायनस्तु-नैतस्ां रात्या- 
मन्ने पचरंख्िरात्रमक्षारल्वणारिनः स्युद्रौददरात्रं वा' इलाह । अराक्तौ रल्लाकरे आप- 
स्तम्बः-“भायोः परमगुरसंस्ायां चाकारभोजनानि कुर्वीरन्" । यदा मृतिः, परदिने ताव- 
त्कारमियथेः । ब्रृहस्पतिः-अधःरथ्यासना दीना मलिना भोगवर्जिताः । अक्षारलव- 
णान्नाः स्युरेव्धक्रीतारनास्तथा ॥' मोगः=अभ्यज्गताम्बूादिः । क्षाराः=परिमिषायासुक्ताः 1 
यत॒ माकंण्डेयपुराणे- तेलाभ्यज्गो वान्धवानामङ्गसंवाहने च यत् । तेन चाप्यायते जन्तु- 
येचाश्चन्ति खवान्धवाः ॥ प्रथमेऽदहि तृतीये च स्मे नवमे तथा । वस्रलागं बहिः सानं 
कृत्वा ददयात्तिखोदकम् ।' इति, तदन्यदिनपरम् ; “आशौचान्ते तिलकल्कः खलता गृ 
्वरोयुः" इति बिष्णु क्तः । विष्णुपुराणे लखिसंचयनोर््वं भोगोऽष्युक्तः-शग्यासनो- 
पमोगस्तु सपिण्डानामपीष्यते । अथिसंचयनाद्वं संयोगस्तु न योषिताम् ॥' 

भारते-'तिखान् ददतु पानीयं दीपं ददतु जाग्रतु । ज्ञातिभिः सह भोक्तव्यमेतसतेषु 
दुरभम् ॥ मलः-मांसाशनं च नाश्चीयुः शयीरं पथक् क्षितौ । देवजानीये सारि- 
कायाम्-सख्वणक्षीरमाषान्नापूपमांसानि पायसम् । वजयेदाहतान्नेषु बाखबृद्धातुरेर्विना ॥ 
उपवासो शुरो प्रेते प्या पुत्रख वा भवेत् ॥' मरीचिः-श्रथमेऽदहि तृतीये च समे 
द्रामे तथा । ज्ञातिभिः सह॒ मोक्तन्यमेतसेतेषु दुर॑मम् ॥° भोजने च दिवैव,-“दिवा 
चैव तु मोक्तव्यमममांसं मनुजर्षभ । इति बिष्णुपुराणात्. करीत्वा रन्ध्वा वा दिवा- 
न्नमश्चीयुः इति पारस्करोक्तेश्च । मदनरने हारीतः-'पाणिषु मृन्मयेषु पणैपुकेषु 
वाश्चीरन् । देवजानीये जाद्य-“आदोचमध्ये यज्ञेन भोजयेच खगोत्रनान् । अन्ख- 
दिने तु मदनरनने राह्य-“यस्य यस्य तु वर्णस्य यद्यत्सखाधिमे तवः । स॒ तत्र शृहञुद्धि 
 १-“अधभ्प्रररे उयहमनश्न्त' इति पाठः । २--“पचेरन् ीरोस्यक्तेन चा वर्तरंिरात्न इति पाठः ! 

५५२ सिर सि थे 
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च वख्वशुदधि करोयपि ॥' अन्यकर्मकालीनवचयोस्तु तत्रवोक्तस्-श्रामाददहिस्ततो 

गत्वा प्रतस्थे त॒ वाससी । अन्यानामाभ्चितानां च लयक्ला साने करोथ ।' इति । 
# £ ० ज्यमारो नि 

छाङ्कः-'दानं प्रतिग्रहो होमः खाध्यायः पितृकमं च । प्रेतपिण्डक्रियावज्यंमाशोचे विनि- 

वैते ॥' काठकमगुद्ये-यत्र प्राणो्कमस्तवरान्वहं महाबरिं यात्! इति । पारस्करः- 
"तदानीमेव वदं तण्डुरं दीपं कांखभाजनं प्रेताय दबात्' । आश्यौौचभरकादो भर- 
द्राजः-'वासोऽननं च जं कुम्भं प्रदीपं कांखम।जनम् । नसप्रच्छदने शराद्धे बाद्णाय 

निवेदयेत् ॥" शगुः-तिलोदकं तथा पिण्डान् नमप्रच्छादनादिकम् । रात्रौ न कुत्सं 
ध्यायां यदि कु्यौतन्निरथकम् ॥' 

अथ प्रेतपिण्डः । यदपि हेमाद्रौ पारस्करेण-श्राद्मणे दशपिण्डास्तु कषत्रिय 
दरद स्मृताः । वैच्ये पत्चदश प्रोक्ताः शद्रे तरिंशखकीर्तिताः ॥' इत्युक्तं, तथापि-श्रतेभ्यः 
सर्ववर्णेभ्यः पिण्डान्दयाद्दीव तु ।' इति तेनैवोक्तेः सर्वेषां दशेव ज्ञेयाः । मद नरल्नेऽप्ये- 
वम् । तथ। च हेमाद्रौ ब्राह्यपाद्ययोः-“जाद्यक्तारोचतुव्यांस्तु वर्णानां कचिदेव 
हि । देशधमीन्पुरस्करल प्रेतपिण्डान्वपन्यपि ॥' इद्युक्त्वा विग्रान्येषु दशमपिण्डोत्कपे 
उक्तः । "देयस्तु दशमः पिण्डो राज्ञां वै द्वादशेऽहनि । वैद्यानां वे पद देयस्तु 
दशमस्तथा ॥ श्रय दशमः पिण्डो मासे पर्णेऽदह्वि दीयते ॥" इति । युद्धृतादः 
सच्ःशौचे व्यहादौ च तेनैवोक्तम्-सयःरौचे प्रदातव्याः सर्वेऽपि युगपत्तथा 1 व्यदाशौचे 
प्रदातव्यः प्रथमेऽहयेक एव हि ॥) द्वितीयेऽहनि चवारस्तृतीये पच्च चैव हि ॥' च्यहै 
प्रकारान्तरं प्रागुक्तम् । रातातपः-“जङौचस्य च हासेऽपि पिण्डान्दयादरैव तु ।' 
तत्रकपात्र सकरखक्त्वा दश्च पिण्डान् दयात्, “उत्तरीयरिरापात्रकतद्रव्यवि्पयैये । पूवै- 
दत्ताज्चटीन्दचासपूरवपिण्डांस्तथैव च ॥' इति गद्यकारिकायां पात्रविपर्थेये दोषोक्तेः । 
शिलविपर्थये धरस्फोटदेनीवत्तिः । अक्षाभ्यज्जनादिपदकर्मणः एकहायनीनयनवदभयोजक- 
त्वात् । तदरच्ात्र रोकिकग्रहणम् । केचित्तु-“नवान्यादाय भाण्डानि आर्कं चरुकं 
तथा ॥ इति प्रचेतसोक्तेः पात्रानेकत्वमाहुः । करयाकर्तुनरिऽन्येन शेषः समापनीयः,- 
"एवे क्रियाप्रवृत्तानां यदि कथिद्धिपदयते । तदन्धुना क्रिया कायौ सर्वैव सहकारिभिः ॥' 
इति छुद्धितच्वे ब्रहस्पतिस्म्रतेः । पत्याः क्तख रजोदरने च तदन्ते कुर्यात् , “शावा- 
दविगुणमातवस्ः इ्युक्तेः । आशोचान्ते आतैवे कतरसखास्थ्ये वान्येन किया सवौवतैनीया, 
कतुर्विपर्ययात्काठातिकरमयोगाच्च । 

वाराहे-थण्डिठे प्रतभागे तु दधाप्पूबह्नं ए तु । करत्वा तु पिण्डिसंकल्पं॑नाम- 

१-आचायंस्यापि कारयिवृष्वेन प्रयोजककवृस्वात्तद्विपर्यासेऽप्येवमेवेति बोध्यम् । २-टीकायामिस्थं 
स्यवस्था । क्रियाकतेरि पुत्रे शृतेऽन्यपुत्रेण शेषं समापनीयम् । तदस्त पौन्नेण प्रयहमादौ स्वपितुः पिण्डं 
दृत्वा खास्वा पितामहाच शेषपिण्डो देयो नास्यस्याधिकारः इति । 
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गेत्रेण सुन्दरि।' मरीचिः-श्रेतपिण्डं बहिर्ददादर्भमव्रविवर्जितम् । प्रागुदीच्यां चरं कला 
सातः प्रयतमानसः ॥' दभवजेनमनुपनीतपरम्, असंस्छृतानां भूमौ पिण्डं दयात्संस््तानां तु 
कुरोषु" इति परचेतसोक्तेः । मिताक्षरायां स्यल्यन्तरे-“भूमौ माल्यं पिण्डं पानीय- 
सुपठे वा दद्युः" । हारीतः-“अष्कुपचूडा ये बाख ये च गभीदटिनिःस॒ताः। सृता अलपनीता 
ये अनूढा अपि कन्यकाः ॥ ये मृताशाप्यसंस्कारासतभ्यो भूमौ प्रदीयते ।' चैटीनसिः- 
साठिनां सक्तुमिवौपि पिण्याकेर्वापि निर्वपेत् ॥" छनःपुच्छः- "फलमूलैश्च पयसा शुकेन 

च गुडेन च । तिठमिशं तु दर्भेषु पिण्डं दक्षिणतो हरेत् ॥ तृष्णीं प्रसेकं पुष्पं च धूपं दीं 
तथेव च । श्ाढिनां सक्तुभिर्वापि शकैरवाप्यथ निवपेत् ॥ प्रथमेऽहनि यद्रव्यं तदेव स्याद- 
शाहिकम् ।' मदनरन्ने मार्स्ये-तिजसं मन्मयं वाथ पत्रं संरोध्य यलतः । ठोकिकाभ्रा- 
वधिश्चिलय पचेदन्नं घृतष्ठुतम् ॥ स्रााथ तिटसंमिश्रं प्रदबादभसंस्तरे ॥" 

दुद्धितच्वे देवजानीये च ब्राह्म-श्रथमेऽहनि यो दयासेतायान्नं समाहितः । 
अत्नं नवसु चान्येषु स॒ एव प्रददालयपि ॥ मन्मयं भाण्डमादाय नवं स्लातः सुसंयतः । 
तण्डुरप्रसृतिं तत्र धिः प्रक्षाल्य पचेत्खयम् ॥ सपवतरिसिठेर्मिश्रं कृमिकेराविवर्जितम् । 
हरोपान्ते ततः श्षिप्वा शुद्धां वा गोरगर्तिकाम् ॥ भूपृष्ठे संस्तरे दमान् याम्या्ान्देगसं- 
भवान् । ततोऽवनेजनं दयात् ष्स्मरन् मो्रनामनी ॥ तिठसर्पिरमधुक्षीर; संधिक्तं तसमव 
हि । ददयासेताय पिण्डि तु दक्षिणाभिमुखः धितः । अर्षयैः पुष्पैस्तथा धुपर्दपि्तोयैशच 
शीतलैः । उ्णातन्तुमयैः शुद्धैवीसोभिः पिण्डमर्चयेत् ॥ दिवसे दिवसे देयः पिण्ड एवं 
कमेण तु । सयःशौचे प्रदातव्याः सर्वेऽपि युगपत्तथा ॥ ्यदाशौचेऽपि दातव्याक्चयः 
पिण्डः समाहितैः । द्वितीये चतुरो दबादलिसंचयनं तथा ॥ रस्तु दयात्ततीयेऽदि 
वखादि क्षाख्येत्ततः । दश्चहेऽपि च दातव्यः प्रथमे सेक एव हि ॥ एकस्तोयाञ्ञठि- 
स््ेवं पात्रमेकं च दीयते । द्वितीये दौ तृतीये त्रीन् इदाद्युक्ता-एवं स्युः प्प्वा- 
रात्तोयस्याञ्जख्यः कमात् । तोयपत्राणि तावन्ति संयुक्तानि तिलदिभिः ॥' इति । पत्रे 
कुम्भः 1 अत्राहःपदमहोराघ्रपरम् । तेन रात्रावपि देय इति गौडाः । दिवसपदाद्रा्रौ 
नेति मैथिखाः । स एवेद्ुक्तेः सपिण्डेन दरापिण्डे प्रकान्ते पुत्रागमेऽपि स न दात् । 
“असगोत्रः सगोत्रो वाः इति पागुक्तेः । दाहकर्तेव दशाहं कुयौदिति मिताक्षरायाम्। 
छुद्धितच्वे वायवीयेऽपि-'असगोत्रः सगोत्रो वा यदि सी यदि वा पुमान् । यश्चाभि- 
दाता प्रेतसख पिण्डं दद्यात् स एव हि ॥” इति । तैव-“रकेण तु पण्डिन देहो निष्पयते 
यतः । कृतस्य करणायोगात् पुननौवतयेत् क्रियाम् ॥' शुद्धिभकादो वायवीयेऽपि- 
“निवतैयति यो मोहात् क्रियामन्यनिवर्तिताम् । विभिघस्तेन भवति पितृदा चोपजायते ॥ 
तस्मात् प्रत्रिया येन केनापि च कृत् य॒दि । न तां निवतैयेतज्ञः सतां धर्ममनुस्मरन् ॥' 
इति । आदिपुराणे -“पितृशम्दं खथां चैव न प्रयुञ्जीत कर्दिचित् । अनुसषब्दं तथा चह 
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प्रयत्न विवर्थयेत् ॥ उपतिष्ठतामयं पिण्डः प्रेतायेति समुचरेत् ॥' क्रियानिवन्धे 
ठयासः-श्रताय पिण्डं द्वा तु ततोऽश्रीयादिनायये ॥' ̀ भविष्ये-“ओदनामिषसक्तूनां 
शाकमूरफलादिषु 1 प्रथमेऽहनि यदययात्तदयादुक्तरेऽहनि ॥ गृददारि शमने वा तीर्थ देव- 
गृहेऽपि वा । यत्राये दीयते पिण्डस्तत्र स्वं समापयेत् ॥ 

ब्राह्ये-“रिरस्तवायेन पिण्डेन प्रेतस्य क्रियते सदा । द्वितीयेन तु कणीक्िनासिकाश्च 
समासतः ॥ गठांससुजवक्षासि तृतीयेन यथाक्रमम् । चतुर्थेन त॒ णि्डिन नाभिलिङ्गगुदानि 
च ॥ जानू जङ्घे तथा पादौ प्वमेन तु सर्वदा । सर्वममीणि षष्ठेन सप्तमेन तु नाडयः । दन्त्- 
सोमान्यष्टमेन वीर्यं तु नवमेन च । दशमेन तु पूर्णत्वं तृता क्षुद्विपर्ययः ॥' इति । यान्ञ- 
वल्क्येन तु-“पिण्डयज्ञावृता देयं प्रेतायान्नं दिनत्रयम् ॥ इत्युक्तम् । अत्र फरुतारतम्यं 
ज्ञेयमिति विज्ञानेश्वरः। तेन व्यहारोचपरखं देवयाक्ञिकोक्तं चिन्यम्। “आशोचस च 
हामेऽपि पिण्डान्दादेव तु ।' इति वचनाच । दिनत्रयावद्यकलवा्थमिति दाररतादयः। 
शातातपः- जलमेकाहमाकाशे याप्यं क्षीरं च भृन्मये ।' पारस्करः-“मृन्मये तां राति 
क्षीरोदके विहायसि निदध्युः, प्रेता सरादीस्युदकं, पिव चेदमिति क्षीरम् ।' इदं रात्रावेवेति 
गौडाः । गारुडे तु-अपक् मृन्मये पात्रे दुग्धं दचादिनत्रयम् ।' इद्यक्तम् । हेमाद्रौ 
पाद्ये तु दश्ाद॒क्तम् ,-(तस्मान्निधेयमाकाशे दशरात्रे पयो जरम् । सर्वेतापोपरान्यथं- 
मध्वक्नमविनारानम्॥ देवजानीये कारिकायाम्-(ततर प्रेतोपक्रतये दश्षरात्रमखण्डितम् । 
कुयांखदीपं तैठेन वापिित्रं च मार्तिकम् । भोज्याद्धोजनकाठे त॒ भक्तयुष्टिं च निर्वपेत् ॥ 
नामगोत्रेण संबुद्धा धरिन्यां पितृयज्ञवत् ।॥' रातातपः-'भूलोकास्रेतलोकं तु गन्तुं 
श्राद्धं समाचरेत् । तदाथेयं हि भवति मृतस्य मनुजख तु ॥ 

अथ दरादमध्ये ददापाते निर्णयः; । भविष्ये-श्रवृत्ताशौचतत्रस्तु यदि दर्थं 
म्प्यते । समाप्य चोदकं पिण्डान् सानमात्रं समाचरेत् ॥' ऋष्यद्ाङ्गः-आरौचमन्तरा 
दर्यो यदि खात्सर्ववणिनाम् । समां प्रततत्रसख कुर्यादिलयाह गौतमः ॥° चैटीनसिः- 
-अवेन्दावेव कर्तव्या प्रेतपण्डोदककरिया । द्विरेदवे तु इर्वाणः पुनः शावं समश्रुते ॥' 
मातापित्रोस्तु छोकगौतमः-“अन्तर्दशे दरभततत्र सर्व॑ समापयेत् । पित्रोस्तु यावदा- 
शोच दच्ालिषण्डान् जलाञ्जरीन् ।' इदमपि व्यहमध्ये दर्पाते । द्ध्य दर्शे तु पित्रोरपि 
तत्रं समाप्यमेव, पित्ोररोचम्ये तु यदि दशैः समापतेत् । तावदेवोत्तं तचरं पर्यवस्येत् 
व्यहात्म् ॥' इति मार्वोक्तेः । अन्येषां तु व्यहमध्येऽपि समाधिरिति परारार- 
माधवीये निर्णयाम्रते चोक्तम्। काटादक्चऽपि-'दर्यो दशादमध्ये खादुर्ध्व ततं समा- 
पयेत् । त्रिरत्रादुत्तं प््रोरैताविति विनिश्चयः ॥ मदनपारिजाते तु गाठवीयमापद- 
नोरसगु्रादिविषयम् । (यहो्वमपि पिव्रोमे तत्रसमापिः' इत्युक्तम् । मदनरत्ेऽप्येवम् । 
मम तु देशाचारट्रबक्सथेति प्रतिमाति । 
[2 ` ~ 1 

न मा ममनकोनिि 
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अथास्थिसंचयः । तच्ाश्वलायनेन च कृष्णपक्षे एकादसीत्रयोदशीदर्येषु गाषाढा- 
फलुनीगोष्पदाभिन् उक्तम् ,तदाशोचमध्येऽसंभवे तदरध्व च प्रागब्दात्करणे ज्ञयम्। आदोच- 
मघ्ये तु मदनरते संवतः-्रथमेऽह्ि तृतीये वा सप्तमे नवमे तथा । अथिसंचयनं 
कायं दिने तद्वोत्रजैः सह ॥' छन्दोगपरिरिष्टे तु-अपरेुस्तृतीये वा अथिसंचयनं 
भवेत् ।' इति द्वितीयेऽप्युक्तम् । विष्णुकाल्यायनौ-संचयनं चतुथ्यीम्' इति । माध- 
वीये यमः-भोमार्वमन्दवरेषु तिथियुग्मे विवर्जयेत् । वरजयेदेकपादर्ं द्विपादर्॑ऽधिसं- 
चयम् ॥ प्रदातृजन्मनक्षत्रे तिपादक्ष विशेषतः । ब्राह्ये-“चतुर्थे ब्राह्मणानां तु पञ्चमेऽहनि 
भूभृताम् । नवमे वैश्यजातीनां शुद्राणां दरमादरम् ॥' दशमेऽहनीति वा पाटः । रौनकः- 
'पाटशोष्वखिदाहे च॒ सद्यःसंचयनं मवेत् ॥ काम्यमरणे तु-^तसख भ्रिरात्रमाशौचं 
द्वितीये खथिसंचयः' इद्युक्तम् । अङ्किराः-श्रेतीभूतं तथोदिश्य यः शुचि करोति चेत् । 
देवतानां तु यजनं तं शपन्यथ देवताः ॥' तद्िधिः खखसूत्रे भट्कृतौ च ज्ञेयः । 

(~ ऋ 

हेमाद्रौ नागरस्ण्डे-श्रीणि संचयनस्ा्थे तानि वै शृणु साप्रतस् । यत्र थाने भवे- 
नमृत्युसत्र भाद्धं प्रकल्पयेत् ॥ एकोदिष्टं ततो मार्गे विश्रामो यत्र कासिः ॥ ततः संच- 
यनस्यार्थे तृतीयं श्राद्धमिष्यते ॥ अपराके मदनरन्ने च बाद्ये-सथःरौचे तथैका 
सद्यःसंचयनं भवेत् । व्यहाशोचे तृतीयेऽदहि कतैव्यस्त्रथिसंचयः ॥' तत्रैव-“रमशान- 
देवतायागे चतुर्थे दिवसे चेरेक । शृन्मयेषु च भाण्डेषु कुम्भेषु रुचकेषु वा ॥ सुपकैर्भक्ष्य- 
भोज्ये पायसैः पानकेसथा । फठे्मूलेर्वेनोल्थेश्च पूल्याः क्रव्याददेवताः ॥ धूपो दीपस्तथा 
माव्यमर्यं देयं त्वरान्वितैः । तत्र पात्राणि पृणीनि रइमयानभनेः समन्ततः ॥ निविदयद्धि- 
वक्तव्यं तेः स्वैरनरदङृतैः । नमः कव्यादसुख्येभ्यो देवेभ्य इति सर्वदा । येऽत्र इमराने देवाः 
सयुेगवन्तः सनातनाः । तेऽस्मत्सकाशाद्हन्तु बसिमष्टाङ्गमक्षयम् ॥ प्रेतसयाख शुभान् 
लोकान् प्रयच्छन्तु च शाश्वतान् । अस्माकमायुरारोग्यं सुखं च ददतां चिरम् ॥ एवं त्वा 
बलीन्सवीन्क्षीरेणाभ्युक्ष्य वाग्यतैः 1 एवं दत्वा बरि चैव दचापिण्डत्रयं बुधः ॥ एकं इमशान- 
वासिभ्यः प्रेतायैव तु मध्यमम् । वतीयं तत्ससिभ्यश्च दक्षिणासंख्मादरात् ।॥ ततो यज्ञिय- 
वृक्षोत्थां शाखामादाय वाग्यतः । प्रेतस्याखीनि ग्रहणाति प्रधानाङ्गोद्धवानि च ॥ शिरसो 
वक्षसः पाण्योः पाश्वाभ्यां चैव पादतः । प््गव्येन संस्नाप्य क्षोमवस्ञेण वेश च ॥ प्रक्षिप्य 
मरन्मये भाण्डे नवे साच्छादने जुभे ॥ अरण्ये बृक्षमूठे वा शुद्धे संखथापयलयपि । गरहीत्वा- 
सखीनि तद्धस्म नीत्वा तोये विनिक्षिपेत् ॥ ततः संमार्जनं भूमेः कते््यं गोमयाम्बुभिः । पूजां 

च पुष्पधूपायैबटिभिः पूर्यैवतकरमात् ॥' इति ॥ 

अथ तीर्थऽस्थिक्षेपविधिः । त्त्रैव~तस्थानाच्छनैर्नीता कदाचिजाहवीजले । 

कथ्िरिक्षिपति सत्पुत्रो दौहित्रो वा सहोदरः ॥ मात्रक्ुरं पितरकुटं वजेयित्वा नराधमः । 

अखीन्यन्यकुख्खस्य नीत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥' त्त्व ॒ब्रद्याण्डपुराणे-अस्थीमि 
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मातापितुपूषैजानां नयन्ति गङ्गामपि ये कथचित् । सदान्धवस्यापि दयामिभूतासतेषां तु 
तीथीनि फरप्रदानि ॥ स्लातवा ततः पच्चगव्येन सिक्त्वा हिरण्यमध्वाज्यतिरेश्च योञ्य । 
ततस्तु मृतिष्डुटे निधाय पयन् दि प्रेतगणोपरूढाम् ॥ नमोऽस्तु धमीय वदेसविश्य जलं 
स॒ मे प्रीत इति क्षिपे । उत्थाय भाखन्तमवेक्ष्य सूर्यं स दक्षिणां विप्रमुखाय दद्यात् ॥ 
एवं कते प्रेतपुरःखितस खरग गतिः स्यात्तु महे्द्रतुल्या ॥' यमः-गङ्ञातोयेषु यस्याथि 
क्षिप्यते शुभकर्मणः । न तस्य पुनरावृक्त्द्यरोकारसनातनात् ॥ तथा-अस्तं गते गुरो 
टके तथा मासे मलिम्लुचे । गङ्गायामथ्थिनिक्षेपं न कुयीदिति गौतमः ॥ दशाहान्तनं 
दोषः, (दश्ाहाभ्यन्तरे यस्य गङ्खातोयेऽयि मञजति । गङ्गायां मरणे यादक् तादक् फटमवा- 
यात् 1" इति मदनरले बृद्धमनृक्तः । 

दौनकः-“रौनकोऽदं प्रवक्ष्यामि अथिक्षेपविधिं क्रमात् । जदो ग्रामादटिर्गत्वा 
खाने कुयीतससयेरकम् ॥ प्रक्षयेलव्वगव्येन सुवं मन्रर्विचक्षणः ! गायत्यायेः प्गव्य- 
मन्ररनिखाताथ्िमूमिं परोक्षेदिय्थः । “उपसपीदिभिरमतरेः प्रानं खननं तथा । रृत्तिको- 
द्वरणं चास्थ्नां ग्रहणं च यथाक्रमम् ॥' उपसर्पेति चतुरभिमतरैः कमेण प्राथनादि ज्ञेयम् । 
“लात्वािशुदधि कुर्वीति एतो न्विन्द्रेति सूक्ततः । स्पृ स्पृष्ट ततः खानं पत्वगव्येन् 
शुध्यति ॥ दश स्रानानि कुर्वीत तत्तन्मत्रर्विचक्षणः । मोमूप्र गोमयं क्षीरं दधि सर्पि 
कुशोदकम् । भस्म सन्मधु वारीणि मच्रतस्तानि वै दश ॥ कुरोः संमार्जयेदस्थीन्यतो देवेति 
मच्रतः । एतो न्विन्द्रं शुचीवेति नतमेह इतीति च ॥ पावधानीर्ममाम्रे च सद्रसूक्तं यथा- 
मम् ।॥' एतेः कुरोमीर्जनम् । े मश्राद्धं ततः कुयौपिवूनुदिश्य यत्रतः । पिण्डदानं प्रकु 
वति ततश्च तिठतपणम् ॥` अयिक्षपाङ्गं चेदम् । “अजिनं कम्बला दभी गोकेराः शाण एव 
च । भूर्जपत्रे ताडपत्रं सप्तधा वेष्टने स्पृतम् ॥ हेमं च मोक्तिकं रौप्यं प्रवाठं नीठकं तथा । 
निक्षिपिदथिमधष्ये त॒ शुद्धिभैवति नान्यथा ॥ ततो होमं प्रङ्र्बीति तिखाज्येन विचक्षणः । 
उदीरतेति सूक्तेन हुनेद्टोत्तरं शतम् ॥ ततो गत्वा क्षिपत्तीरथे स्पर्शदोषो न विद्यते । मूं 
पुरीषाचमनं कुवन्नाखीनि धारयेत् ॥ अत्र॒ दशदानं वैतरणीकणमोक्षपापधेनुरानमुक्तम् । 
दिवोदासीये कारीखण्डे-श्धनंजयोऽपि धमीत्मा मातुभक्तिपरायणः । जदायाखी- 
न्यथो मातुगङ्गामागथितोऽभवत् ॥ प्र्गव्येन संख्य तथा पञ्चामृतेन वै । यक्षकर्दम- 
लेपेन रिस्वा पुष्पैः प्रपूज्य च ॥ अविश्च नेत्रवस्रेण ततः पद्चम्बरेण च । ततः सुरसवस्चेण 
ततो माञ्जष्ठवाससा ॥ नेपाठकम्बठेनाथ मृदा चाथ विशुद्धया । तासंपुके कृता मातु- 
रङ्गान्यथो वहत् ॥' व्यासः-'पट्रवस्ं च कोशोयं मालिष्ठं शवेतवखकम् । कम्बलं शाण 
च अजिनं च तथोत्तरम् ॥' एषां च विकल्पः । अन्यात्र विशेषखिस्थलीसेत्तौ दिवो- 
दासीये च ज्ञेयः । संचयनोत्तरं श्रादधमादाश्वखाथनः-श्राद्धमसमे द॑दुः इति । 
स्खरल्य्थंसारे-संचयने कृते मनुष्यरोकास्रेतरोकं गच्छतः पायेयश्राद्धमामेन कार्यमिति । 
अनुपनीतस्य न संचयनम्? । 

१~-“भाबेष्टय तत्र चख्ेणः इति प्राः । 



नवश्राद्धम् ¡ | तृतीयपरिच्छेदस्योत्तरारथम् । ४९५ 

अथ नवश्राद्धम् । परथ्वीचन्द्रौदयेऽङ्धिराः-्रथमेऽहि तृतीये च प्वमे स्मे 
तथा । नवमेकादशे चेव तन्नवश्राद्धसुच्यते ।॥' रिवखामी-“नवश्रादधानि प्वाहुराश्- 
लयनशाखिनः । आपस्तम्बाः षडिदयाहूर्विमाषा वितरेषु हि ॥' एव एकादसाहिकं विना, 
(मरणाद्विषमेषु दिनेष्वेकेकं नवश्राद्धं कु्यौदानवमात्, यदि नवमं विच्छ्चितैकादशे तक्ु- 
यात् ।' दूति मदनरने बोधायनोक्तेः । भविष्ये-'नव सप्त विशां राज्ञां नव- 
श्राद्धान्यनुकरमात् । आधन्तयोर्वरणयोस्तु षडिलयाहृभदर्षयः ॥' हेमा्रो बृद्धवसिष्ठः- 
अ्न्ध्वा तु नवश्राद्धं प्रेतलान्नैव सच्यते । अवक् तु द्वादशाह रब्ध्वा तरति 
दुष्कृतम् ॥' अतः षडेव । एतान्येव विषमश्राद्धानी्युच्यन्ते । नागरखण्डे तु-“पव्चमे 
स्मे तद्वदष्टमे नवमे तथा । दशमैकादशे चैव नवश्राद्धानि तानि च ॥' इत्युक्तम् । 
कालयायनस्तु-“चतर्थं प्चमे चेव नवेभेकादशे तथा । यद दीयते जन्तोन्नवश्राद्ध- 
मुच्यते ।॥ प्रथमे सप्तमे चेवेयायपदे व्यासपाठः । बहचानां तु-'नवश्रादधं दशाहानि 
नवमिश्रे तु षड्ऋतून् ।' इ्यक्तं नारायणच्त्तौ । दीपिकायाम्-अथ् तनुयादाचे 
चतुर्थे दिने शराद्धं पञ्वमस्तमा्टनवदिद्रेषु युम्मद्रिज' । श्रथमेऽहि तृतीयेऽदहि पञ्चस- 
पनवखपि । द्रौ ढौ पिण्डौ प्रदातव्यो शेषेष्वे तु विन्यसेत् ॥ एको विषमश्राद्धेऽवयव- 
पिण्डश्चैक इति द्रावियर्थः अत्र शाखाभेदादयवथा । 
अपरे भविष्ये- नवश्राद्धं त्रिपक्षं च षण्मासं मासिकानि च। न कयोति सुतो यस्तु 

तस्याधः पितरो गताः ॥' वासैहे-गतोऽसि दिव्यलोकं त्वं कृतान्तविहितायथः । मनसा 
वायुभूतेन विप्र त्वाह नियोजय ॥ पूजयिष्यामि भोगेस््वामेवं विग्र निमघ्रयेत् ॥' आवाहनेऽपि 
तन्ैव-'इह् ठोकं परियज्य गतोऽसि परमां गतिम् 1 मनसा वायुभूतेन विप्रे लाह नियो- 
जये ॥ इति । ततैव बहचपरिरिष्े-“अनूदकमधूषं च गन्धमाल्यविवर्जितम् । नव- 
श्राद्धममन्रं च पिण्डद कविवर्जितम्॥' उदकम्-अल्यः 1 पिण्डोदकं शुन्धन्तां पितरः' इयवने- 
जनादि । "एकोष्छिषु सरवैषु न खधा नामिरम्यताम् । नासोकरणमच्रश्च एकं वाथ तिलो- 
दकम् ।॥ अनपयेषु सर्वेषु न खधा नाभिरम्यताम् । खस्यस्तु विसजेदेवं सक्सखमणववजितम् ॥ 
एकोषदष्टय पिण्डि तु अनुशब्दो न विद्यते । पितृशब्दं न कुर्वीति पितृह्य चोपजायते 
सप्ण्डिनास्ागिति देमाद्धिः । तेन न च खधां प्रयुञ्जीत प्रतश्राद्धे दरादिकेः इति 
ऋष्यश्यल्ञो क्तत दशादिकोक्तेरेकादसहि खधाप्रयोग एवेति हारलता परास्ता । 

रल्नावल्याम्-'आरिषो द्विगुणा दभ जयादीः खस्तिवाचनम् ।! पितृशब्दः खसं- 
बद्धः रार्मशब्दस्तथेव च ॥ पात्रारम्भोऽवगाद श्च उल्मुकोषेखनादिकस् । तृिप्र्षश्च 
विकिरः शेषप्रशवस्तयैव च । प्रदक्षिणा विसगैश्व सीमान्तगमनं तथ। । अष्टादश पदार्था 
्रतश्राद्धे विवर्जयेत् ।॥' अव्र खधापितृनमःशब्दानां तिरोसीतिमवरे प्रतशब्दोदेन तुष्णीं 
ना तिलावपनम् । तृष्णीमष्यैदानम् । अमुष्मै खादेति प्रेतनाप्ना पाणिहोमः ! नाम्ना एकः 

१- अनुदाञ्द्ः='्ये च स्वामत्राचु" इति मश्रः । टीकाकारस्तु “अ्दाब्दो न विद्तेः ` ए अनुर्दः=े च स्वामनायुः इति मच्रः । टीकाकारस्तु 'अन्रश्दो न विधते इति पारमादतय, 
'अन्नशाड्द्ः=“अन्न पितरे माद्यप्यस्ः इति समाचर्य । 



४१६ निणैयसिन्धौ [ आदयोचान्त्यदिने कार्य 

पिण्डः 1 निनयनम॑रे उदः । अनुमघ्रणादि त्वमच्रकम् । अभिरम्यतामिति विसजेनम् 
एवं नवश्राद्धवमैकोष्छिषु \ "नवश्राद्धे त्वमत्रकं सवमः इति नारायणव्रत्तिः । क्रिया- 

निबन्ये-“उत्तानं यापयेदात्रमको्ि सदा बुधः । न्युम्जं त॒ पावेणे ऊयोत्तसो- 
परि कुशाक्यसेत् ॥ नवश्राद्धे यदे कु्ाद्ायी य्रास्योऽपि वा । सपिण्डीकरणान्तानि प्रत- 
श्राद्धानि यानि त्रै ॥ तानि स्युरकिकि वहानिलयाह त्वाश्वखायनः ॥' इदं संभवेऽन्ेन 

कार्यम्, “नवश्राद्धेषु यच्छिष्टं ग्रहपयषितं च यत् । दंपलयोक्तशेषं च न तद्ुञ्ञीत कर्दि- 

चित् ॥" इ्यङ्गिरोवचनलिङ्ात् । राभ्यां तदा तु कृच्छरभ्यां शुद्धिः खान विवेकिनाम् ॥' 
इति ब्राद्ये उक्तम् । विघ्ने तु निर्णयाश्ते कण्वः-"नवश्राद्धं मासिकं च यचदन्तरितं 
भवेत् । तत्तदुत्तरसातब्यादरषय प्रचक्षते ॥' देमाद्रौ गाखवः-'शावे तु सूतकं चेतस्या- 

तरिशायां च भृतौ तथा । नवश्राद्धानि देयानि यथाकाठं यथाक्रमम् ॥ नि्यायामाशञोचान्ते 
ददवृद्धौ । अन्वारोहण त॒-^नवश्राद्धानि सवीणि सपिण्डीकरणं एथ । एक एव वषो 
त्सर्गो गौरेका तत्र दीयते ।" 

आरतैवान्यदिने का्य॑सुत्तं ब्राह्ये-यसख यस्य तु वर्णय यदत्खासश्चिमं 
त्वहः । स तत्र वख्लशुदि च गुद्धि करोयपि ॥ समाप्य दशमं पिण्डं प्रतस्पषटे तु वासी । 
अन्यानामाभ्रितानां च यक्ला खानं करोयपि ॥ रमश्चुलोमनखानां च यच्याज्यं तजहा- 

लपि ! गौरसर्षपकल्केन तिकतकेन संयुतम् ॥ शिरःसरानं तूः क्रखा तोयेनाचम्य वाग्यतः । 
वृषभं गां सुवर्णं च स्पृष् शुद्धो भवेन्नरः ॥° क्रियानिवन्धे गद्यकारिकायाम्-“अत्र 
पिण्डत्रयं दद्ुसत्सखिभ्यस्तथादिमम् । प्रेताय मध्यमं तदतृतीयं च यमाय वे ॥' तथा- 
चर्व प्रार्थिताः सन्तो ज्ञातिसंबन्धिवन्धवाः। ददयुरभ्यङ्गतः पूर्वं ब्रीखीन्धर्मोदकाञ्जरीन् ॥ 
पैवन्नामगोत्राभ्यां नियमो नेह कश्चन ।॥' मदनरन्ने विष्णुहारीतौ-'जशोचान्ते कृत- 
दमश्चुकर्माणसिलकल्कैः सषपकक्कै्वा स्लाताः शुङ्कवाससो गहे प्रविशेयुस्तत्र शान्तिकं कला 
बराह्मणपूजनं कुयुः ।' इति । 

देवल ः-दरमेऽहनि संप्रा सानं प्रामादरदिरभेत् । तत्र लाज्यानि वासांसि केशदमश्ु- 
नखानि च ॥' अपरा ब्ृहस्पतिः-“नवमे वाससां यागो नखरोम्णां तथान्तिमे ।' 
तत्रैव व्यासः-“भाशोचान्यदिने क्षौरं जनन्यां च गुरौ मृते ।' एतस्मेताल्पवयसामि- 
लाहापस्तम्बः-“अनुभाविनां च परिवापनम् इति । अनुभाविनः कनिष्ठा इति बिन्ञाने- 
श्वररल्ाकरादयः । आशोचमलुमवतां पुंसां स्वारोचे तु मुण्डनम् ।' “आज्ञया नरपते- 
दिंजन्मनां दारकुर्ममृतसूतकेषु च ॥ बन्धमोक्षमखदीक्षणेष्वपि क्षौरमिष्टमषिरेषु चोडुषु ॥' 
इति रल्नमालोक्तेजननारोचेऽपीति छुद्धितत््वादयः । अत्र देशाचारतो व्यवखा । 
परि-रिखाव्जेम्, केशरमश्चुलोमनखानि वापयीत शिखवर्जम्' इति गोभिटोक्तेः । 
यच्वापस्तम्बः-“नं समावृत्ता वपेयुरन्यत्र विदहारादियेके" । विहारःनदशीदियागः । तेन 

~---------__~__--~_~~~___~~_~~~~~~_~~~-~-~~~-~-~-~--~----~-~~--~--~-----~---------- 



एकादश्चहङत्यनिणैयः। तृतीयपरिच्छेदस्योत्तरार्म् । ४१७ 

निना समावृत्ता गृहस्था न वपेयुर्लिर्थः । यच्च-ष्वृथा छिनत्ति यः केशां स्तमाहूर्ैदधाति- 
नस् । इति, तत्-केशरमश्चु धारयताम्या भवति संततिः । इति दानधर्मोक्तकाम्य- 
प्रम् । अनुभाविनः पुत्रादय एव इयेके । पुत्रः पती च वपनं र्यादन्ते यथाविधि । पिण्ड- 
दानोचितोऽन्योऽपि कयादिस्थं समाहितः ॥ इत्यपरा व्यासोक्तेः । यत्त॒ मिताक्च- 
रायाम्-'द्वितीयेऽहनि कर्तव्यं श्ुरकरम प्यलतः । तृतीये पञ्चमे वापि दशमे वाऽऽम्रदानतः ॥” 
इति । आप्रदानतः इति चतुर्थादीनि । तस्मथमदिनेऽसंभवे ज्ञेयम्, अटु्केयो यः पूवं 
सोऽत्र केशानप्रवापयेत् । द्वितीयेऽदहि तृतीयेऽह्वि पञ्चमे सप्तमेऽपि वा ॥ यावच्छ्रद्धं प्रदीयेत 
ताचदिलपरं मतम् ॥" इति माधवीये मदनरले च बकौधायनोक्तेः । मदनपारि- 
जाते तु दशमे प्रथमे च समुत्रय उक्तः। यतु-“दरामं पिण्डमुत्स॒ज्य रातरिरोषे शुचिर्भवेत् ।' 
इति, तदेकादशाहादधाङ्गविप्रनिमन्रणाथं जेयम् ॥ 

- अथेकाददाहः । मलुः-°विप्रः शुध्यलयपः स्पृ क्षत्रियो वाहनायुधे । वैद्यः प्रतोद 
रदमीन्वा यष्ट शद्रः कृतक्रियः ॥' द्युद्धितच्त्वे देवलः-“अपाहःसु निवृत्तेषु सुखाताः 
कृतमङ्गलाः । आौचाद्वििसुच्यन्ते त्राह्मणान्खसि वाच्य च ॥ याज्ञवल्क्यः-“रृते- 
ऽहनि तु कर्तव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम् । प्रतिसंवत्सरं चैव आद्मेकादशेऽहनि । क्षत्रियायै- 
राशोचेऽप्येकादशेऽद्वि श्राद्धं कार्यम्, "आदय ् रादधमशयुद्धोऽपि कु्यीदकादशेऽहनि । कतसा- 
त्कारिकी शुद्धिरञुद्धः पुनरेव स» ॥' इति हेमाद्रौ राङ्कोक्तेः । पैटीनसिः-'एकादशे- 
ऽहि यच्छ्रादधे तत्सामान्यमुदाह्ृतम् । चतुर्णामपि वणौनां सूतकं तु पथक्पथक् ॥° यत्तु 
मरीविः-“आशोचान्ते ततः सम्यक् पिण्डदानं समाप्यते । ततः श्राद्धं प्रदातव्यं सर्ववर्णे- 
ष्ये विधिः ॥" इति, तत्सर्ववर्णानां दशादासोचपरम् । यत् विष्णुः-अथाौचापगमेः 
इति । यत्र गौडग्रन्थे हारीतः-“ोमूते एकोषिष्टं कुर्यात् । यच्च बैजवापः-“उर्वै 
दशम्या अपरेद्युः" इति, तद्वििविषयम् । एतेन दशमपिण्डोत्कपैपक्षे अवयवपिण्डासमाप्तौ कथ- 
मेकादशचादे भाद्धमिति मूर्खोक्तिः परास्ता, वचनादा्चौचमध्य इव तत्राप्यविरोधात् । 

'भविष्ये-“एकादशेभ्यो विपरेभ्यो दद्यादेकादशेऽहनि । मोजनं तत्र वैके ब्राह्मणाय 
महासने ॥' यत्तु मात्स्ये-एकादशेऽहनि तथा विग्रानेकादशैव तु । ्षत्रादिः सूतकान्ते 
तु मोजयेदयुजो द्विजान् ॥' इति, तदुद्रगणश्राद्धपरमिति मदनपारिजातः । गोडा- 
स्त्रस्मादचनारकषतियादीनामालोचान्त एेदयाहृः । रामायणेऽपि-“समतीते दशाहे तु 
कृतरोचो यथाविधि । चक्रे दवादिकं श्राद्धं ्रयोदशिकमेव च ॥ दादरिकं द्रादशादेन 
निर्वर्ल ् रयोदसादशाद्धम् । तरयोदशिकं चतुर्दशादविधेयं सपिण्डनपाथेयादि । क्षत्रियाणां द्राद- 
कहारौचे ्रयोदशे मैकोदिष्टं चतुर्दशे सपिण्डनम् । द्विविधवाक्यादेकादशादाशोचान्त- 
योर्विकल्प इ्येके । सयःरोचादौ युद्धहतादेरेकाद शादे अन्येषामारोचान्त इति क्यम् । 

१-आन्रादीनामप्यभ्युद्यकामनायामसिन्विषये परामश थमेकेमरहणम् । 
५३ नि ° 
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कौर्मे-“एकादशेऽदहवि कुर्वीत प्रेतमुद्दिश्य भावतः । द्वादशे वाहि कतेव्यमनिन्ेऽप्यथवा- 
ऽहनि ॥ निन्वं~तरेतक्रियाका्युक्तम् । एकादशे तु न निषेष इ्युक्त प्राक् । बृहस्पतिः- 

'वञ्चटैकारशय्यादि पितुर्यद्राहनादिकम् । गन्धमास्येः समभ्यच्यं श्राद्धमोक्र तदपयेत् ॥ 
श्रोत्रिया मोजनीयास्तु नव सप्त त्रयोदश । ज्ञातयो बान्धवा निःखास्तथा चातिथयोऽपरे ॥" 
देवयाज्िकनिवन्धे-“एकादशु विप्रेषु प्रतमावाह्य मोजयेत् । तत्रा्याय च शय्यादि 
दवादायमिति स्यतम् ॥' विष्णुः-“एकवन्मतव्रनुहतेकोदि्टेः । बहुवचनान्तानेकवचना- 
न्तान्वदेदिलर्थः । एतत् श्र्थवे ! 

, अख वित्रे गौणकालमाह हेमाद्रौ बौधायनः-"एकोदिषटं च एव खाहादशेऽहनिं 
वा पुनः । अत उर्ध्वमयुगमेषु कुर्वीताहःसु राक्तेतः ॥ अ्धमासेऽथवा मासि ऋतो संव- 
स्सरेऽपि वा ॥ इति । तत्रैव खघुद्ारीतः-'एकोषद्ष् तु कुर्वति पाकेनैव सदा खयम् । 
अभवे पाकपात्राणां तदहः समुपोषणम् ॥ गोभिरः-श्राह्मणं भोजयेदाये हयतन्यमन- 
देऽथवा । पुनश्च भोजयेदेकं दविरावृत्ति्भवेदिति ॥° एतदाचमासिकायान्दिकयोः सिद्धयथ- 
मिति भहा; । तेन मंरैकोष््टिं षोडराशाद्धादधिज्मेव । त एवाचं सर्वेकोदिष्प्कृतिमूत- 
मकाद इति विन्ञानेश्वरः । अन्ये त्वा्यमासिकाब्दिकयोः "आदमेकादरशेऽदहनि' इति 
नियमादमेदमाहः । द्योस्तत्रतलवाधार्थं शोभिरीयमियन्ये । युद्धदतादौ त॒ हेमाद्रौ 
चृथ्वीचन्द्रोदये पैटीनसिः- 'सचःौचेऽपि दातव्य प्रक्येकादशेऽहनि। स एव दिवस- 
लख श्राद्धश्यासनादिपषु ॥ एवमेकाहादौ । अतोऽत्र हितीयेऽहयेकादशाहं वदन् दौण्डुः 
शलपाणिः स्मार्तगोडग्च प्रासः! एतेन 'आदयमेकादशेऽदनिः इदयाशौ चानन्तरदिनपर- 
मिति विष्णू्तेः प्रागुक्तराङ्कादिवचनानां चानाकरत्वादिति वदन्तः कल्पतसूवाच- 
र्पतिप्रमुखाः सर्वमहानिबन्धविरोधादुपेक्षाः । उद्ानाः-श्यदाशौचेऽपि कर्वव्यमायमेका- 
दररेऽहनि ! अतीतविषये सद्यख्यदोध्वं वा तदिष्यते ॥" 

याज्ञवल्क्यः-एकोद्िं देवहीनमेकार््येकपवित्रकम् । आवाहनाप्नोकरणरहितं सपः 
सव्यवत् ॥ उपतिष्ठतामियक्षय्यखाने विप्रविसर्जने । अभिरम्यतामिति वदेद्रूयुस्तेऽभिरताः 
स ह ॥' इलयप्रोकरणनिषेधोऽन्यपरः । बह्रचानां सरवेकोषषटषु तद्धवलेवेत्युक्तं प्रार् । 
खदितमिति तृपिप्रश्र इति कालयायनः । प्रथमे पात्रे संसवानिलयसख तृतीयेनापिधानख.च 
वाधान्न पातरन्युन्जतेति शखपाणिः । प्रचेताः- नात्र पत्रारम्भो नारिषः प्राथयेत् ॥ 
जत्र विशेषो हेमाद्रौ वाराहे-श्टमश्चुकर्मं तु करतैभ्यं नखच्छेदस्तथेव च । सपनाभ्य- 
जने दद्याद्विप्राय विषिपूर्वकम् ॥' तथा-उपवेदयासने भद्रे छतं तत्र प्रकल्पयेत् । पश्ा- 
दुपानदौ दछत्सवौण्यामरणानि च ॥' विष्णुः-'दक्षिणन्तं श्राद्धसक्ला दत्ताक्षव्यो- 
दकेषु चतुरह्ुरुष्थ्वीस्तावदन्तराखास्तावदधःखाता वितस्यायतासिश्चः कपः कुर्यत् । कषूृणां 

१--'एकुवचनान्तान्मन्रानृहेत्! ! २-~-“गाख्वीयंः इति पाटः । 



वुषोत्सः; 1 तृतीयपर्चच्छिदस्योत्तराम् । ४१९ 

समीपेऽभिव्रयमाधाय परिसतीरयकरकसिमिन्राहुतित्रयं जुहुयात् सोमाय पितृमते खधानमोऽशये 
कव्यवाहनाय यमायाङ्गिरखते इति ॥' खानत्रये प्राग्बसिण्डनिर्वपणं दपिमधुघृतमपः 
कपूतरयं पूरयितवेतत्त इति जपेत् । शेषं नवश्राद्धवत् । अत्र समरप्यन्ते वैश्वदेव इत्युक्तं 
प्राक् । इदं दशाह पुत्रेण वा कारयमिन्युक्तम् । क्रियानिवन्धे गद्यक।रिकायास्- 
(तिलोऽसि प्रेतदेवलयः प्रेतलोकान् हिनोऽन्तकम् । मच्रमुक्ला तिढानेवं प्रकषिपेदर््यपाचतः ॥ 
दक्षिणसुदङुम्भं च सान्नं द्वा तथेव गाम् । तस्मे दबद्टुक्तरोषं तद्धाण्डान्यपि भाजनम् ॥' 
विम्रामवेऽमवेकोष्ष्टम् , अरौ पायसं श्रपयिलाञ्यभागान्ते तदमर श्राद्धप्रयोगे कृत्वान्नौ 
प्रेतमावाद्य गन्धायेः संपूज्य थिवी ते पत्रम्" इलयादिनान्ने सैकलप्य “उदीरतामवर इत्य्टा- 
भिश्वतुरावरत्तामिद्रिंरदाहुतीहुत्वा पिण्डदानादिभाद्धं समापयेत्" इति । यान्ञवस्क्यः- 
'एतत्सपिण्डीकरणमेकोदिषटं छिया अपिः ॥ 

अथ च्रृषोत्सगे; । स च नियः काम्यश्च, न करोति वरृषोत्सग सुतीर्थे वा जला- 
सलछिम् । न ददाति सुतो यस्तु पितुर्रार एव सः ।` उ्रारः=पुरीषम् । "एष्टव्या 
बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत् । यजेत वाश्वमेधेन नीठं वा व्ृषसुत्स॒जेत्॥' इति मात्स्य- 
को मक्तिः-“एकादशेऽदहि प्रेत यस्य नोत्सृज्यते वृषः । प्रेतवं सुखिरं तख दत्तेः श्राद्- 
शतैरपि ॥` इति षट््रिरान्मते निन्दाश्चुतेः, “एवं कृत्वा द्यवाभोति फरठं वाजिमखो- 
दितम् । यमुददिश्योतस॒जेब्रीठं सु ठभेत परां गतिम् ॥ व्रषोतयृष्टः पुनालेव दशातीतान् 
दशापरान् ।' इति देवीपुराणे मविष्यादौ फलश्ुतेश्च । अयं दादरा उक्ते भविष्ये- 
चचैन्यां वापि तृतीयायां वैशाख्यां द्रादशेऽहि वा ।' इति । विष्णुधममे तु मृताहे 
ऽप्युक्तः-'विषुवद्वितये चैव ताहे बान्धवस्य च । इति । अयं गृहे न कार्यः, नन गृहे 
मोचयेन्नीरं कमयन्पुष्ठं फलम् ॥ इति कालिकापुराणात् । कामधेनौ -'वत्सराभ्य- 
न्तरे पित्रोरवैषस्योत्सशकर्मणि । बृद्धिभाद्धं न कुर्वीति तदन्यत्र समारभेत् ॥ तदक्षणे तु 
ब्राञ्च-'छोहितो यस्तु वर्णेन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः । श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स॒ नीलो 
वृष् उच्यते ॥ शेतवर्णसख मुखादीनि श्यामानि स्यामस्य वा शतानि यस सोऽपि नीलवष 
उक्तो मात्स्यादौ । देवीपुराणे- चतस्रो वत्सिका मद्रा द्वे वा सेभवतोऽपि वा । यतु- 
पटन्ति-वृषोत्सभनवेखायां वृषाभाव कथचन । मृद्धिः पिष्टे दवी वृषं कृत्वा विमोचयेत् ॥ 
न शक्यते बृषोत्सगौ दोमं॑वा तत्र कारयेत् । इति, ततिरूटम् । तदिधिर्दैमाद्रौ 
मद्क्रतो च ज्ञेयः । अत्र देवया ज्ञिकेन वृषोत्सगौतपू्ै पुरुषसूक्तेन विष्णुरूपपरितोदेशेन 
विष्णुतपणमुक्तम् । तत्र मूं चिन्यम् । 

पारस्करः-सव्येन पाणिना पुच्छं समाठम्न्य व्रृषख तु । दक्षिणेनाप आदाय 
सतिलः सङ्कशासतः ॥ प्रेतगोघ्रं समुचय अमुकस्मे इति ब्रुवन् । वृष एष मया दत्तं 
तारयतु सवैदा ॥ सहेम सतिठं भूमाविल्युच्रा्य॑विनिक्षिपेत् ॥ तथा-धविधारयेन्न तं 

१-अन्न भोजनासंमवेन ` {अन्न मोजनासंमवेन तच्छेषपमावाच्छाद्दोषमितिजेयम्। जेयम् । 
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कथन्न च कश्चन वादयेत् । न दोहयेच ता धनूं च कश्चन बन्धयत् ॥' स्रीषु विरोषः 

संगरहे-“पतिमुतरवती नारी मर्ते ता यदि । वृषोत्सगै न रवीति गा तु दयात् पयखि- 
नीम् ॥ पतिपुत्रयोः सदिलयं विवक्षितम् । अन्वारोहणिपि गोदानमेवत्युक्तं राक् । आरोचा- 
नेऽपि वरृषोत्सगीयमासिकसाय्यादि दच्देवे्युक्तम् । क्रियानिबन्धे स््रलन्तरे- सूतके 
तके चैव द्वितीयं मृतकं यदि । पिण्डदानं प्रकुर्वीत वृषोत्सर्गं तथेव च । न इन्यात्सूतके 
करम द्रादरकादशाहिकम् । शुद्धो वा यदि वाऽश्ुद्धः इयीदेवाविचारयन् ।' इति । 

अत्र पददानसुत्तः देवजानीये गारुडे एकादशाहं प्रकरम्य-^ तदहि दीयते सरव 
द्वादशाहे विरेषतः । पदानि सभैवस्तूनि परिष्ानि चरयोदशच ॥ यो ददाति सृतखेहं जीवतो- 
ऽप्यालहेतवे । सुखी भूत्वा महामे वरैनतेय स गच्छति ॥' तथा-“भसनोपानहौ छतर 
यद्िका च कमण्डलुः । भोजनं मोजनाधारो वल्ञाण्यष्टविधं पदम् ॥' तथा-“भाजनासन- 
दानेन मुद्िकाभोजनेन च ! आज्ययज्ञोपवीतेन पदं संपूणेतां व्रजेत् ॥ महिषीरथगोदाना- 
सुखी भवति निथितभ् । सर्वोपस्करयुक्तानि पदान्यत्र त्रयोदश ॥ यो ददाति भृतखेह 
जीवन्नप्यात्मदेतवे । स गच्छति परं खानं महाकष्टविवर्जितैः॥' “्रयोदञ्च पदानीत्थं प्रेतायै- 
कादशेऽहनि । दातव्यानि यथाक्ति तेनासौ प्रीणितो भवेत् ॥ अन्ने चैवोदकं चैवोपानहौ 
श्च कमण्डलुः । छत्रं वसं तथा यष्टिं लोहदण्डं तथाष्टमम् ॥ अ्ष्ठिकां च दीपं च तिलं 
.स्ताम्बूलमेव च । चन्दनं पुष्पदानं चोपदानानि चतुदश ॥ष्योऽशं रथं गजं वापि ब्राह्मये 
प्रतिपादयेत् । खमरिक्नोऽलुसारेण तत्तत्युखमवारुयात् ° इति । अत्र मूं चिन्यम् ॥ 

अथ चाय्यादानम् । हेमाद्रौ मविष्ये-'तस्माच्छय्यां समासाय सारदारुमयीं 
दृढाम् । दन्तपत्रचितां रम्यां हेमपेरटंकृताम् ॥ हसतूटीप्रतिच्छन्नां ुभगण्डोपधानिकाम् 1 
प्रच्छाद नपर्टीयुक्तं गन्धधूपादिवासिताम् । तस्यां संखापयद्धेमं हरि रक्ष्या समन्वितम् ॥" 
अत्र हरिखाने प्रेतम् । “उच्छीषेके धृतमृतं कल्य परिकित्पयेत् । ताम्बूरं कुङ्कमक्षोदकधूरागस्- 
चन्दनम् ॥ दीपिकोपानदच्छ्ं चामरासनमाञनम् । पार्थेषु थापयेद्धक्त्या सप्त धान्यानि 
चैव टि ॥ शयनखस्य भवति यदन्यदुपकारकम् । भृङ्गारकरकाचं तु प्चवणैवितान- 
कम् ॥' मच्रस्तु- यथा न कृष्णशयनं साल्यं सागरजातया । शय्या ममाप्यशून्यास्तु तथा 
जन्मनि जन्मनि ॥ यस्मादराल्यं शयने केशवस शिवस्य च ॥ अर्ध तदेव । दवं 
तख सकठं प्रणिपय विसजयेत् । एकादञ्ाेऽपि तथा विधिरेषः प्रकीर्तितः ॥ विशेषं चत्र 
राजेन्द्र कथ्यमानं निशामय । तेनोपञुक्तं यक्किचिद्रख्चवाहनमाजनम् ॥ यदिष्टं च तस्या- 
सीततत्ूर्वं परिकल्पयेत् । तमेव पुस्प॒॑हैमं तस्यां संखापयेत्तदा ॥ पूजयित्वा प्रदातव्या 
भृतराय्या यथोदिता ॥' पाद्य -“गृतकान्ते द्वितीयेऽहि शय्यां दबयात्सलक्षणाम् । काञ्चनं 
 +-म्याख्याहृता जु “अपि युत्रवती नारः इति पाञन्तरमपि चाद्य सादि न विवक्षितमिति मिप 
दितमस्ति । २-चतुःषष्िपदान्याचे दवा्िरन्मभ्यमे पद्म् । षोडशापि कनि स्युख्यो दश स्वनाचके ॥ एवं 
निणेया्ते इलयेकस्िन्पुस्तकेऽभिक् । 



उदकुम्भश्राद्धनि्णैयः 1 तृतीयपरिच्छेदस्योत्तरर्थम् । ४२१ 

पुरुष तद्वत्फलव्चसमन्वितम् ॥ संपूज्य द्विजदापलं नानामणिविमूषितम् 1 उपवेदय तु 
रय्यायां मधुपक ततो ददेत् ॥ रजतसख तु पाप्रेण दधिदुग्धसमन्वितम् ! अथि ललायिकं 
रह सूष्मं कृत्वा सपायसम् ॥ भोजयेदिजदापयं विपिरेष सनातनः । एष एव विभि 
पावेतीयेरद्विजोत्तमेः ॥' एतत्यतिग्रहे तत्ैवोक्तम्-शहीतायां तु तस्यां वे पुनः संस्कारम- 
देति । शय्यादानफलं भविष्ये-“खभ पुरंदरपुर सूयपुत्रालये तथा । सुखं वसलसो जन्तुः 
शय्यादानगप्रमावतः ॥ आभूतसं वं यावत्तिष्ठयातङ्कवर्जितम् ॥° इति ॥ 
॥ अथोदक्म्भ ¦ । हेमाद्रौ स्तिसखचये -"एकादशादास्रसृति घटस्तोयान्नसंयुतः। 
दिने दिने प्रदातव्यो यावस्संवत्सरं सुतैः ॥' लोगाक्षिः- यख संवत्सरादवीक् सपिण्डी- 
करणं भवेत् । मासिकं चोदङ्कम्भं च देयं तस्यापि वत्सरम् ।॥' उन्तरार्ध--'तखयाप्यनन 
सोदकुम्भं दचात्संवत्सरं द्विजे + इति याज्ञवल्क्यपाठः । सपिण्डनापकर्षैऽस्यापकर्ष- 
्रा्त्ोधकमिदमिति शरुपाणिः । तन्न । प्रकृतिविकारमवेन तदन्तन्यायाविषयलवात् । 
मात्स्ये-“यावदन्दं च यो दचयादुदकरुम्भं विमत्सरः । प्रेतायान्नसमायुक्तं सोऽश्वमेधफटं 
ठमेत् ।' केचित्रयोदशाहमारभ्याहुसत्रिर्मूरम् ॥ देवयाज्िकः-“सपिण्डनापकर्ष संवत्सरं 
यावदुदकुम्भं अर्वागेव ददात् नोध्वैम् । भ्रेतरोकगतसात्रं सोदङ्म्भं प्रयच्छत ।' इति 
गोविन्दराजधृतविष्णृक्तेः । अन्नं चैव खशक्तया तु संख्यां फृत्वाब्दिकावधि । दातव्यं 
ब्राह्मणे स्कन्द घगदौ निष्कयं तु वा ॥ अपि श्राद्धशतैदैतेरदकुम्भं विना नराः । ददि 
दुःखिनस्तात भ्रमन्ति च भवाम । तेनापक्ष्य दातव्यं प्रेतसयाप्युदङुम्भकम् ॥' इति गोभिर - 
भाष्ये स्कान्दाच सपिण्डनास्रागेव तस्य विधानादुर्ध्वं निषेधादिलाह् । तन्न । उद- 
कुम्भे पावैणविधिनानुपपततरेवं व्याख्यायां मानाभावान्मिताक्चरादिविरोधाच्च! वचन तु यदि 
सूरं तदा वृद्धावपकर्षं विधत्ते, प्रेतश्राद्धानि सवौणि सपिण्डीकरणे तथा ॥ इति देमाद्रो 
चाग्यायनोक्तः । 'तखाप्यन्ने सोदकुम्भम्” इति याज्ञवस्क्यविरोधाच । 

मदनरत्ने गौतमः-अदेवं पार्वणं श्राद्धं सोदङुम्ममधर्मकम्। कुयासलयाब्दिकाच्छद्धा 
त्यंकत्पविधिनान्वहम् ॥ अधर्मकेद्यचयीदिनियमहीनम् । एतन्मासिकवदेकोद 
पार्वणं वा कार्यम् । अपरार्कस्तु-“सपिण्डीकरणे वृत्ते एथक्तवं नोपपद्यते । प्रथक्तवे तु 
कृते पृश्वादुनः काया सपिण्डता ।॥ इति । लघुदारीतोक्तवपि-तस्यप्यन्नं सोदङुम्भं 
देयं संवत्सरं द्विजे ।' इति याज्ञवल्कीय तखेलेकतवोक्तेः सपिण्डनोत्तरमप्येकोदष्टमेवे- 
लाह । अत्र पिण्डदाने कृताक्रतम्, “अहरहरन्नमस्मे ब्राह्मणायोदङुम्भं च दासिण्ड- 
मप्येके निपृणन्तिः इति हेमाद्रौ पारस्करोक्तेः । श्राद्धाशक्तौ पिण्डमात्रमिति गौडाः । 
तन्न । अपिशब्दवाधापततेः । हारीतः-“ृते पितरि वै पुवः पिण्डमन्दं समाचरेत् ! अन 
कुम्भं च विप्राय प्रेतनिर्दैशधर्मतः ॥' प्रेतरब्दोचारणनेति दटायुधः । यद्रा प्रतख 
नि्देलो यत्र तदेकोष्षटं तद्धमैकमिदथैः । अत्राशञौचान्तदिनायन्दान्तं यावद्भ्सरापूर्तः शोचं 
{तचत मन य म 1 न्यप्र सायानेव । 

तदितरेषां जुगुष्सितस्वाद्धेयः । २. “गृहीत्वा तशग्यां चे" इति पाटः । 



४२२ निणैयसिन्धौ [ सासिकानि 

नाधिकारिविशेषणम् । तेन भृतिदिनमारभ्येतत्कायैमिति केचित् । तत्र । हेमाद्विश्तवचो- 

किरोधात् । मध्ये आदौचादिना वापे तु ठोप एव दादीवत् । तथा प्रथमन्दे दीपदान 

मुक्तं देवजानीये गारुडे-श्रयदं दीपको देयो मार्गे तु विषमे नैः । यावत्संवत्सरं 
वापि प्रेत सखकिप्सया ॥ ्राद्युखोदद्छुखं दीपं देवागारे द्विजालये । कु्थाचाम्यमुखं 

पफ््यि अद्धिः संकस्प्य सुधितम् ॥ 

अथ मासिकानि । तानि च कलेव सपिण्डनं कार्यम् । तथा च गोभिट- 
ल्मैगाक्चषी-श्राद्धानि षोड्रादचखा नैव छर्यात्सपिण्डनम् । श्राद्धानि षोडञापाय विदधीत 
सपिण्डनम् ॥ तानि ताह जातूकण्यः-्वादश प्रतिमास्यानि आद्यषाण्मासिके तथा । 
्रेपक्षिकाग्दिके चेति श्राद्धान्येतानि षोडश ।॥ आद्यषाण्मासिकान्दिकराब्दा उनमापिकोन- 
षष्ठोनाब्दिकपराः ! हेमाद्रौ तु-“सपिण्डीकरणं चैव इलेतनच्छराद्धषोडशम्' इत्युत्तरार्थं 
पाटः। तदा आदयमूनमासिकं द्वादशाहे, षाण्माधिकं उनषष्ठोनाग्दिके इयथः । कालायन 
स्लन्यथाह्-्रादस प्रतिमास्यानि आदयषाण्मासिके तथा । सपिण्डीकरणे चैव इयेतच्छराद्- 
वोडराम् ॥ एकाहेन त षण्मासा यदा स्युरपि वा तरिभिः । न्यूनः संवत्सस्थैव खातां 
वृण्मासिके तदा ॥)' द्विवचनाद्नषष्ठोनाब्दिके इलय्थमाह पृथ्वीचन्द्रः । व्यासस्त्वन्य- 
थाह-द्रादशाहे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकाब्दिके । श्राद्धानि पोडरोतानि संस्मृतानि मनी- 
पिभिः ॥' द्वादशाहपदमूनमासिकपरं तख द्वादशादेऽप्युक्तेसिति काटादश्छः । मद नरन्न 
ब्राद्य तन्यथोक्तम्-नृणां तु यक्तदेहानां राद्धाः षोडश स्वेदा । चतुर्थे पञ्चमे चैव नव्- 
मेकादशे तथा ।॥ ततो द्मादरभिमीसैः श्राद्धा दादशसंख्यया ।।' इति । चतुथादीनि दिनानि । 
भविष्ये तन्यथोक्तम्-अच्िसंचयनं श्राद्धं पक्षे मासिकानि तु । र्कियोश्च तथा 
तिथ्योः प्रेतश्राद्धानि षोडश \' इति । स्कियोसिथ्योप्त्यूनषष्ठोनाब्दिकपरमिति देमाद्धिः। 
जत्र देशङुख्राखामेदाह्ववसेति सर्वनिबन्धाः। गालवः-उनपषाण्मासिकं षषे मसे वाप्यू- 
नमासिकम् । तपक्षिकं त्रिपक्षे खादनाब्दं द्वादशे तथा ॥' उनमासिके तु गोभिरः- 
“मरणाद्रादशदे स्यान्मास्यूने चोनमापिकम् ॥ मदनरत्ने कालाद च शछोकग्तै- 
तमः-'एकद्वितरिदिनैरूने त्रिमागेनोन एव वा । श्रद्धन्यूनाब्दिकादीनि ्यीदियाहं 
गोतमः ॥' क्रियानिवन्धे कतुस्तु-'साषै एकादशे मासे साधं वे प्म तथा । उना- 
ब्द्मूनषण्मासं भवेतां श्राद्धकर्मणि ॥' इत्यक्त, तत्र मूं चिन्यम् । 

उनेषुं उज्यान्याह मरीविः-शविपुष्करे च नन्दासु सिनीवाटयां भृगोर्िने । चतुर्दश्यां 
~~~ ~ ~ 

¶--यथा षोंडमासिकाकरणे सपिण्डीश्राद्धानधिकारस्तयेचाङृतनवश्राद्धादिकस्य मासिकादिष्वनधि- 
कारः इयाद् सप्रमाणं विदतं टीकायाम् । २--“नवश्राद्धादिश्राद्धानि न कृतानि तु यस्य तै । नाधिकारी 
भवेत्तत्र मासषाण्मासिका्दिकि" इति । ३--पतिमासं खततिथो व्रिदितानि । 



मासिकानि तृतीयपरिच्छेदस्योत्तराधम् । ४२३ 

च नोनानि कृत्तिकासु त्रिपुष्करे ।' ज्यो तिषे-श्रिपादर्षं तिथिर्भद्रा मौमेव्यरविभिः सह् । 
तदा त्रिपुष्करो योगो दयोयेगि द्वियष्करः ॥ गावः- त्रिभिर्वा दिवसैरूने तेकेन द्वितयेन 
चा । आचादिषुं च मासेषु यौद्नाब्दिकादिकम् ॥' एकन्यूनपक्षे पञ्चम्यां शृत तृतीयाया 
त्रिमिन्धून प्रतिपदि दरचुने द्ितीयायामिति कचित् । माधवस्तु-षाण्मासिकाच्दिके श्राद्ध 
स्यातां पूर्वुरेव ते । मासिकानि खकीये तु दिवसे दयादशेऽपि वा ॥' इति पैटीनसिवाक्ये 
ऊनषाण्मासिकं सप्तममासगतमृताहा्पर्वे्ुः कार्यम्, उनाग्दिकै तु द्वितीयान्दे मृताह 
दिनासपर्व्ः कायैमिलरथेमाह । पूर्वदुतादादिलरथः, 'मासिकानि खकीये तु दिवसे 
इत्युक्तेः । इदमेव युक्तम्। मद नरल्नेऽप्येवम् । याज्ञवल्क्यः मृतेऽहनि तु कतव्य प्रति- 
मासं तु वरम् । प्रतिसंवत्सरं चैवमा्मेकादशेऽहनि ॥ अत्रायमासिकमाद्यान्दिकं चेकाद- 
शेऽदहीति निर्णयाश्रतादयः । श्राद्यणं मोजयेदाये होतव्यमनटेऽथवा । पुनश भोजयेद्धिि 
द्विरावृततिभवेदिति ॥ इति गोभिलीयं च तद्विषयमाहुः । अन्ये तु भमासपक्षतिथिरुष्टे 
इयादिविरोधादाब्दिकं वषौन्ते एव । मासिकं तु मासादौ । द्विरावृत्तिस्तु एकादगादिकाय- 
मासिकप्रा । देवयाक्ञिकोऽपयेवमाद् । कौगाक्षिरपि-"मासादो मापिकं कार्य॑मान्दिकं 
वत्सरे गते । आदयमेकादरो कार्यमधिके त्वूधिकं भवेत् ॥" दीपिकायां _ त-अयं खर- 
मितेऽककसंमितदिने वा खात्" इ्युक्तम् ! गौडास्तु मृततिथ्यवधिके एकदिनाधिके । मास- 
संवत्सरपदं गोणम् । पूर्णेऽब्दे इति ईैषदसमाप्तपरत्मिति छलपाणिः । तेन द्वितीयमा- 
सादावायमासिंकादीति तन्मौरहयक्रतम् । 

अशक्तो तु हारीतः-भुख्यं श्राद्धं मासि मापि यपयीप्ताव्रतं प्रति । द्वादशाहेन वा. 
मोज्या एकाहे द्वादशापि वा ॥' ऋतु प्रति द दे इयर्थः । यदा तु पितु्मरणात्रयोविंशतितमे 
दिने दरो बृद्धि खत्तदा द्ादशचदिनेषु दादशमासिकानि कायौणीयथैः । तरैपक्षिकं तु 
तरिपक्षेऽतीते ग्ताहे कार्यम् ,-श्रेपक्षिकं भवेदुत त्रिपक्षे तदनन्तरम्! इति भविष्योक्तेरिति 
मदनरल्े उक्तम् । प्रथ्वीचन्द्रकालादशेनिर्णयाखरतादयस्तु-“उनान्यूनेषु मासेषु 
विषमाहे समेऽपि वा । तरैपक्षिकं त्रिपक्षे सान्पृतादे वितराणि तु ॥ इति काष्णाजिनि- 
स्मृतेः पूर्वत्र वृते प्रवृत्ते इय्थमाहुः, ते तदनन्तरशब्दविरोधात् त्रपक्षिकद्वितीयमापिक्योः 
सेकरापत्तयव व्याख्यायां मानामावाचोपेक्ष्याः । त्रिपक्षसपिण्डने सेवंरब्दाभावादधिकरण- 
त्वमेव ज्ञेयम् । यत्त क्रियानिबन्धे गार्डे-श्रेपक्षिकं चिपक्षे तु प्रवृत्ते विषमे दिने । 
मासिकान्यपि चोनानि अष्टाविंशतिमे दिने ॥' इति, तत्रिभूलम् । 

स्परतिरल्लावल्याम्-्रादशहि यदा ऊुयायितुः पुत्रः सपिण्डनम् । एकादरेऽद्ि 
कुर्वीत प्रतश्राद्धानि षोड ॥' चैटीनसिः-सपिण्डीकरणादवौर् कुर्वन् श्राद्धानि षोड । 
एकोदष्टविधानेन ऊु्यारवीणि तानि तु ॥ सपिण्डीकरणाद्ध्वं यदा कुर्यात्तदा पुनः । 
मामा 

तस्य हितीयवक्षौधतिभ क्ैव्यत्वं तथापि द्वितीयमासाद्ाबा्यमासिकं नैव । तन्रा्मासलवाभ्यवहारा- 

दियस्वरसः 1 ̀ 
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प्रचब्दं यो यथा कुर्यात्तथा कयात तान्यपि ॥' मदनरत्ने कालयायनः-.श्राद्धमभिमतः 
कर्यं दादादेकादरोऽदहनि । ध्रुवाणि तु प्रकुर्वीत रमीताहनि सवेदा ॥' धुवाणिजतपक्षिका- 
ुष्वानि । क्रियानिवन्धे गारुडे-त्रिपक्षापैतः सामनेभवेस्सस्कारवासरे । उध्वं गृत- 
द्निऽनमरेः सर्वाण्येव भृताहतः ॥ एतानि च यदा सपिण्डनादपूर्वं युगपर्कर्यात्तदा देशकाठ- 
र्वक्ये तत्रलादेकः पाक इति केचित् । पाकभेद दति भट्चरणाः । अत्र केचिदाहुः- 
देशकाठकदेवतैक्ये तत्रलात् श्राद्धकारातिक्रमापत्तः, ्रादशदेऽथ सवोणि सक्षेपेण 
समापयेत् । तान्येव तु पुनः ुयीत्रेतशब्दं न करयेत् ॥ इति काल्यायनोक्तेः, "नेकः 
श्रद्धदरयं क्यात् समानेऽहनि कुत्रचित्" इयस्य देवतेक्यपरतेऽप्यत्र तस्सात्-“शाद्धे कृता 
तु तदैव पुनः श्राद्धं न कारयेत् ।' इति जाबाल्थयुक्तेः । पोडशसंख्यायाश्च वाजपेये प्राजा- 
परययागसप्तदशत्ववत्सान्नाय्ययागद्विक्च ददपातसंक्रान्तिशादधवदुगपदनष्ठानेऽप्युपपत्ते~ 
'आयमासिकायूनान्दिकान्तेषु पोडशश्रद्धेषु क्षणः क्रियताम्" इयेवं प्रयोगेणको विप्रः 
पिण्डिऽष्यैशवेति । विरुद्धषिधि विध्वंसेऽप्येवं, तन्मन्दम् । (्रादशाहेन व! भोज्या एका 
दादशापि वा । इति हेमाद्रौ हारीतवयचोविरोधात्। तेन विप्रमेदात् पिण्डार्व्यायपि 
भिन्नमिति सिद्धम् । 

` एतानि द्रादशहादौ सपिण्डनायूरवं कृतान्यपि वृद्धि विनापके पुनः खकाठे कायौणि, 
धस्य संवरसरादर्वाक् सपिण्डीकरणं कृतम् । मासिकं चोदङ्म्मं चं देयं तस्यापि वत्सरम् ¢ 
इति मदनरन्ेऽङ्गिरसोक्तेः ॥ न चेदं मासिकानामपकरपे विधत्ते किंतु सपिण्डनोध्वं 
खकलेऽनुष्ठानमेवेति वाच्यम् । श्राद्धानि षोडशादत्वा न तु कर्यात्सपिण्डताम् ।' इति 
विरोधात् , "यख संवत्सरादवीगििहिता त॒ सपिण्डता । विधिवत्तानि कुर्वीति पुनः श्राद्धानि 
षोडश |” इति माधवीये गोभिरोक्तेश्च । अवौक् संवत्सरायस्य सपिण्डीकरणं कृतम् 1 
षोडशानां दविरावरत्ति कुयादिलाह गौतमः ॥' इति त्तरैव गाल्वोक्तेः । षोडशतवं चैका- 
दशाहसपिण्डनपक्षे तत्रा्मापिकसख काटसत्वात् , अन्यपक्षेषु यथासंमवं ज्ञेयम् । यत्तु दीपि- 
कायाम्-अनुमासिकानि तु चरे्तान्येव सापिण्व्यतः पश्चात् द्वादशः इत्युक्तेरनानां न पुनः 
कृतिरिदयुक्ते, तदेतद्विरोधाचिन्यम् । यत्त॒ गोडाः-सपिण्डीकरणान्ता तु ज्ञेया प्रेतक्रिया 
बुधैः ।' इति शातातपोक्तेमौसिकानां प्रेतलविमोक्षाथत्वात्सपिण्डिनापकर्ष तदन्तन्यायेन 
तेषामप्यपकषीन्मासिकानां न पुनः कृतिः । यत्त॒ (मासिकं चोदकुम्भं च' इति लोगाक्ष्या- 
दवचन, तज्निमूलम् । समूरत्वेऽपि दा्रीपरं चेयाहुः । ते उक्तवश्षयमाणवचोनिबन्धविरोधा- 
नमूखौ इत्युपक्षयाः । यतु मिताक्षरायां सपिण्डनोर््पं खकाठे एव कार्याणि अपकर्षस्त- 
दकल इत्युक्तम्, तदि पूथेविरोधाचिन्यम् । तेन वद्धिं विनापकर्थे पुनः कृतिः । “अर्वाक् 
संवत्सरचस्य सपिण्डीकरणं भवेत् । प्रतत्वमिह तापि जेयं संवत्सरं सृप ॥ इयभिपएरा- 
णात् । बुद्धिनिमिततापकर् तवस्येव तन्निवृत्तिः, चन्यथा वृद्धसंभवादिति द्रपाणिः । 
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काष्णाजिनिः-“सपिण्डीकरणादर्वागपक्ष्य कृतान्यपि । पुनरप्यपङ्ष्यन्ते वृद्धयुत्तर- 
निषेधनात् ॥' निषेधं चाह कालयाथनः-“निर्वदय ब्ृद्धितत्रं तु मासिकानि न तच्रयेत् । 
अयातयामं मरणं न भवेत्युनरसख तु ॥* इति । द्विरतुष्ठानं चोत्तरेषामेव, न पूर्घेषां खखकाल- 
कृतानाम् । तदाह माधवीये काष्णाजिनिः-अवांगब्दा्यत्र यत्र॒ सपिण्डीकरणं 
कृतम् । तद्भ्वैमासिकानां खाबथाकाठमनुष्टितिः ॥" हेमाद्रौ राव्यायनिः-भ्रेत- 
श्राद्धानि शिष्टानि सपिण्डीकरणं तथा । अपक्रष्यापि कुर्वीति कतुं नान्दीमुखं द्विजः ॥' बृद्धि 
विनापकर्षे दोषमादोरानाः-चृदधिश्राद्धविदीनस्त प्रेतश्राद्धानि यश्चरेत् । स श्राद्धी नरके 
घोरे पितृभिः सह मजति ।' इति! आधानेऽपकषमाह हेमाद्रावुानाः-पितुः सपिण्डी- 
करणं वार्षिके मृतिवासरे । आधानाद्युपसंप्राप्तावेतस्रागपि वत्सरात् ॥' त्रिरोषस्तृक्तो विवादह- 
निर्णये । कण्वः-“नवश्राद्ं मासिकं च यद्यदन्तसिं भवेत् । तततदुत्तरसातच्यादनुष्ेयं 
प्रचक्षते ॥` गारुडेऽपि-आपदाचकरृतं यत्तु कुर्याद्र शृतेऽहनि ।' 

अथ सपिण्डीकरणम् । माधवीये हारीतः-या त॒ पूवोमावास्याया सरताहा- 
दशमी मवेत् ! सप्ण्डिकरणं तसां कुर्यादेव सुतोऽभिमान् ॥' म्रतादाद्ध्य दमी एकादशी- 
सथः । सपिण्डीकरणं इयीपपूवंव्राभिमान्युतः । परतो दशरात्राकठुहूरब्दोपरीतरः ॥ इति 
काष्णोजिनिस्खरतेः । आहितसेस्तेन विना श्रोतपिण्डपितृयज्ञासिद्धेः। तदाह गाख्वः 
सपिण्डीकरणास्रते पेतूरकं पदमाखिते । आहिताभेः सिनीवाल्यां पितृयज्ञः प्रवर्ते ॥' मदन- 
रते प्रजापतिः-नासपिण्ड्याभिमान् पुत्रः पितृयज्ञं समाचरेत् ।' अपराके कालया- 
यनः- "एकादशाहं निवेदं पूवं द्शा्यथाविधि । प्रकुर्वीताभिमाचििप्रो मातापित्रोः सपिण्ड- 
ताम् ॥; आशोचान्तमप्रथमदशेयोमेध्ये कसिश्िदह्ीयथः । पित्रादीनां सपत्लीकानां देवता- 
त्वेन मातुरपि प्रग्दशौत्सपिण्डनं युक्तमित्यपराकेः । एवं पितामहदेरपि सपिण्डने प्राग्द- 
रौत्कार्यम् । तेन विना पावंणायोगात् । द्ादश्चहे वा कार्यम् । 'साभिकस्तु यदा कतौ प्रेत- 
श्रानभिमान्भवेत् । दादशाहे भवेत्कार्यं सपिण्डीकरणं सुतेः ॥' इति गोभिलोक्तः 
सामः प्रेतस्य तु त्रिपक्षे, श्रेतशवेदाहिताभिः खाक्ततीऽनभियदा भवेत् । सपिण्डीकरणे तस्र 
ुर्यासक्षे ततीयके ॥* इति सुमन्तूक्तेः । मदनरल्े रुषघुहारीतोऽपि-अनभिस्तु 
यदा वीर भवेत्कु्यात्तदा गही ! प्रेतथेदयिमांस्तु स्यात्रिपक्षे. वे सपिण्डनम्. ॥' द्वयो 
सागिवे द्वादशाह एव, 'साथिकस्तु यदा कतौ प्रेतो वाप्यभिमान्भवेत् । दादशाहे तदा 
कायं सपिण्डीकरणं पितुः ॥' इति तेनैवोक्तेः । 

दयोरनभ्निमखे तु भ विष्ये-“सपिण्डीकरणं कुर्या्यजमानस्त्वनभिमान् । अनाहितामेः 
प्रतय पूर्ीऽग्दे भरतर्षभ ॥ द्यदशेऽहनि षण्मासे भिपक्षे वा त्रिमासि वा । एकादशेऽपि वा 
माति मङ्गर्खाप्युपथितौ ॥' काल्यायनगोभिलौ-यदहव वृद्धिरापचेतः इति । तच 

१---जाधानादी्ादिशू््देन चौखोपनयन विषाहाघानेष्टापूतोरदीन्येव न तु गभौधानपुसवनसीमन्तजा- 
तकर्मनामान्नप्राशनादीनि । जातकमीदो केषा चिन्मासिकाचयपकषी चारस्स्वससंजखः । 
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ृद्धिदिन एवेति वाचस्पतिः । तन्न । श्रातवद्धिनिमित्तकमू' इति नियमास्सपिण्डनस्य 
चापराह्णकाटीनतेन पूर्वतवाधापत्तेः । ब्रद्धिदिने तत्पूवैदिने वेति श्रीदत्तः । स्मातं- 
गौडस्तु शरद्पर्वो वरषान्यश्च क्षणः सपिण्डनख प्रेतत्नारो सहकारी । तेन परेु्वि्ादृद्छ- 
मविऽपि तकर्न्यतानिश्वयसहितमेव काटान्तरक्रियमाणवृद्धिपुवेक्षणसहक्ते प्रेतत्वनारकम्' 
इसाह । तन्न । अकाटे कृतस फलाजनकत्वात् । एतेन निमित्तनिश्वयवत एवाधिकारादुद्व- 
भवेऽपि न क्षतिरिति मिश्रोक्तिः परास्ता । बृद्धिपूैदिनसख वर्षान्तख च काटस्याङ्गत्वेन 
निमित्तत्लाभावात् । तेन पुनः कायेमिलन्ये । मदनरने पुलस्व्यः-निरभरिकः सपि- 
णत्वं पितुमातुश् धर्मतः । पूर्णं संवत्सरे ङयादृद्धिवां यदहभेवेत् ॥' चतुर्विंदातिमते- 
(सपिण्डीकरणं चान्दे सृपूर्णेऽम्युदयेऽपि वा । द्वादशाहे तु केषांचिन्मतं चैकादशे तथा ॥ 

पथ्वीचन्द्रोदये बौधायनः-अथ सपिण्डीकरणं, भिपक्षे वा तृतीये वा मासि, षष्ठे 
वैकादश वा द्रादशे वा दादशाहे वेैकादशराहे वा इति। एतसक्रमे विष्णुः-'मासिकाथं दाद- 
शाह श्राद्ध कूत्वा ् रयोदशेऽहि वा कुर्यात् । म्रवर्ज्य हि शद्राणाम् । हादशेऽदहि संवस्सराभ्यन्तरे 
यद्यधिमासो भवेत्तदा मापिकार्थं॒दिनमेकं वर्धयेत्" इति । आशौचोत्तरं दादशखहस्सु 
मापिकानि । तेष्वेवाचषषठद्मदशदिनेषूनमासिकादीनि कृता अयोदशचेऽद्वि सपिण्डनं कुर्यात् । 
अधपिमासे तु चतुदंशेऽदवि यौत् । ् रख्योदरे ्वादशेऽदहि इयसख मािकान्यदिनपर- 
त्वादिति पृथ्वीचन्द्रः । पेटीनसिः-संवदसरान्ते संसजन नवमे मासीटेके ।* अत्र 
सामेरनमरर्वोक्तकाखामावे त्रिपक्षादिसंवत्सरान्ता अनुकत्पा ज्ञेयाः । कल्पतरस्त्वग्रे वृदि- 
निश्चय एव सर्वेऽपकप्रकारा इयाह । तत्र । यदहः इति खातच्रयश्चुतेः । यद्यपि 
वृद्धिनिमित्तोऽपकर्षो निरभेरेोक्तसथापि साभ्ावपि ज्ञेयः । उक्तकालासंमवे वर्षान्तादि- 
गोणकाटवद्ृद्धरपि प्रातः, वक्ष्यमाणगोभिखवचनात्,-अयातयामं मरणं न भवेत्पु- 
नरख तु । इति दोषश्चुयविरेषाच । अपराकंष्थ्वीचन्द्रादिसखरसोऽप्येव् । अत्र 
ृद्धिपदं चूडोपनयनविवाहमत्रपरम् । सीमन्तादौ तु व्द्धिशाद्धरोप एवेयाचा्यचडा- 
मणिः । पुंसवनाचन्नप्राशानान्तेष्वावर्यकेष्वपकषं इति श्राद्धविवेकः । श्च तिसागरेऽपि 
ब्रहस्पतिः-श्रयवायो मवेधसििन्न कृते वरद्धिकर्मणि । तज्निमित्तं समाकृष्य फिोः कयी- 
त्सपिण्डनम् ॥' गभौधानसख ऋतवन्तरेऽपि संभवात् । अन्यश्राद्धं परान्नं च गन्धमाल्यं च 
नो ) [ग्द न, पधा मेथुनम् ।' इति देवद्ेन प्रथमाब्दे मेथुननिषेधाच न तत्रापकर्ष इति आआद्धकौसुव्या- 
दयः । तन्न । ऋतुसातां तु यो मायोम्' इति निषेधात् । श्रह्यचार्येव पर्वीण्याचयाश्चतस्लश्च 
वयेत्' इति मेथुने दोषामावाच । पितामहमरणे पौ्रख वृद्धो नापकर्षैः । तस्य महागु्- 
त्वामावात्। तत्र तदर्ष्वभ्यो बरद्धि्ाद्धमिति आद्धचन्द्रिका । तन्न । भ्राता च इलादौ 
तद्भवेऽप्यपकेक्तिः । तेन निर्दैशोप्युपरक्षणम् । 

व्याघः-'अनन्यात्ुरधमीणां पुसां चेवायुषः क्षयात् । अथितेथ शरीरस दम- 
[री 
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दशाहः प्रशस्यते ॥' एतदाश्चोचान्तोपटक्षणम् । ̂ सरवेषामेव वणीनामारौचान्ते सपिण्डनम् 1" 
इति निर्णयास्रते कालयायनोक्तेः । सर्वेषामिति तरेवर्णिकपरम् । शुद्राणां तारौचमध्ये,- 
“मन्रवजं हि रूद्राणां दरादशेहनि कीर्तितम् ॥ इति विष्णुक्तेः । एतदरीशादकारिश्र- 
विषयमिलयपरारके कल्पतरौ च । घ्द्धमलः-्रादरोऽहनि विप्राणामाशौचान्ते तु भूमु- 
जाम् । वैद्यानां तु िपक्षादावथ वा खात्सपिण्डनम् ॥' 

निर्णयाश्रते गोभिलः-्रादशादादिकाटेषु ॒प्रमादादनुष्ितम् । सपिण्डीकरणं 
कुयोत्काटेपृत्तरभाविष ॥' इदं समररुक्तकारासंभवे गौोणकारुबिधानाथेमिति मदन- 
पारिजातः । मदनरनेऽप्येवम् । ऋष्यश्युङः-"सपिण्डीकरणं श्राद्धमुक्तकारे न चेत्र 
तम् । रोद्रे हसते च रोहिण्यां मेत्रमे वा समाचरेत् ॥" काटादर्दोऽपि-“रकादशे द्ाद- 
शेऽह्नि भिपक्षे वा त्रिमापि वा । षष्टे चैकादस्े बाब्दे संपर्णे वा जुभागमे ॥ सपिण्डीकरण- 
स्यत्थमष्टो कालाः प्रकीर्तिताः । साप्नौ कर्तयुभावाचौ प्रेते सारौ तृतीयकः ॥ अन्नस्त॒ 
द्वितीयायाः सप्त काटा मुनीरितिाः । रोदिणीरोद्रदसतेषु मे्रमे वापि तरेत् ॥ नारद- 
संहितायां त॒-'सपिण्डीकरणं कार्थं वत्सरे वार्थवत्सरे । तिमासे वा भिप्क्षे वा मासि 
वा द्यादशेऽह्नि वा ॥' इत्युक्त, तच्च वत्सरेऽतीते ज्ञेयम् ,-(ततः सपिण्डीकरणं वत्सरासरतः 
यितम् ।' इति भ विष्योक्तेः, पितुः सपिण्डीकरणं वत्सरादरध्वतः धितम् ।' इति 
नागरखण्डोक्तेः, पितुः सपिण्डीकरणं वार्षिके मृतिवासरे ।' इत्युदानसोक्तेध । 
"रणै संवत्सरे पिण्डः षोडशः प्ररिकीर्वितः । तेनैव च सपिण्डत्वं तेनेवाब्िकमिष्यते ॥' 
इति देमाद्रौ वचनाच । अश्यानाकपएतोक्तिर्मखोक्तिरेवं । यह-पूरणे संवत्सरे दुर्यात् सपिण्डी- 
करणं सुतः । एकोदिष्टं च तत्रैव रताहनि समापयेत् ।॥ इति घवलनिवन्धे जावा- 
ल्युक्तेः । "पुत्रः सपिण्डनं कृत्वा कु्यात्ानं सचेटकम् । एकोदष्टं ततः कुयौत् कुतपं न 
विचारयेत् ॥' इति खल्पमात्स्योक्तेथान्दिकं तदिन पुनः कार्यमिति केचित् । ते निम 
ठताद्धेमाद्निविरोधाचोपेश्षयाः। षोड्त्वं च सपिण्डनसख पोडराधाद्धान्तभावपक्षे । स्त्य 
्थसारे तु वर्षान्यदिने संवत्सरविमेोक्षश्राद्धं सपिण्डनं च कता परेयुरगताहे वार्षिकं कायै- 
मिल्यक्तम् । गौडा अप्येवमाहुः । त्पूवैविरोधाचिन्यम् । 

तच्च पुत्रे सति नान्यः कुर्यात् , श्राद्धानि षोडयादचा नतु कुयौत्सपिण्डिताम् । प्रोषि- 
तावसिते पुत्रः काखदतिचिरादपि ॥ इति वायवीयोक्तेः । षोडराश्राद्धानां वरषादर्ष्व 
कालाभावेऽपर तान्यदच्ला न इयात्, किंतु दैव । तानि यदि कनिष्टूमा्ादिना 
कृतानि तदा सपिण्डनमेव ुयीदिलयपराकंः । सपिण्डने तु कनिष्ठानां नैवाधिकार 
इयर्थः । तत्रैव-“अज्ञानादथवा मोहान्न कृता चेर्सपिण्डता । तत्रापि विधिवत्ायी कार- 
दतिचिरादपि ॥' तेष्वपि च्येष्ठलेवाधिकारः,-येष्ठेन जातमात्रेण पुत्रीभवति मानवः ॥ 
इति मनृक्तेः । अपरार्के प्रचेता अपि-"एकादशायाः मयो व्येषठस्तु विधिवच्कियाः । 
कु्यानेकेकशः श्राद्धमाब्दिकं तु पृथक्थक् ।॥` मरीचिः-सवेषां तु मतं कृता 

१--भनेन केवरुसपिण्डनेनैव आञ्द्किस्य निर्वाह इति भ्रन्थक्दभिमतोऽथे दति मावः । 
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वयेष्ठेैव तु यत्कृतम् । द्रव्येण चाविभक्तेन सर्वैरेव कृतं भवेत् ॥' यत्तु बाचस्पति्चल- 
पाणिभ्याभुक्त दरव्यदानातुमलमवे कनि परथकघा्यमिति । तन्न । एवकारस्य तदभावेऽपि 
एथक्करणाभावायैलात् , अन्धदेखि व्ये सति कनिष्ठानामनधिकाराञ् । अतस्तेषां प्रयवाय- 

मात्रम् । आदिताभिः कनिष्ठस्तु कुर्यादेवं । अन्यथा पितृयज्ञासिद्धेः । एवमावस्यकब्रद्धा- 

वपि कनिष्ठोऽन्यः सपिण्डो वा कुर्यात् । भ्राता वा भ्रातृपुत्रो वा सपिण्डः रिष्य एव च । 

महपिण्डकरियां कृता कुर्यादभ्युदयं ततः ॥ तथेव काम्यं यत्कमै वत्सरासखथमास्ते ॥' इति 
मदनरत्ने लघुदारीतवचनात् । बद्खयनन्तरं प्रथमाब्दमध्येऽपि काम्यं ङुयात् । वृद्- 
भवे तु प्रथमानब्दादु्वमेवेयर्थः । कम्योक्तेरनावद्यकेषटापूतोदो नापकषैः । एतद्धातृपुत्रादि- 
संस्र प्रपाधिकारख नान्दीश्राद्धाधिकारार्थम् । अभ्युदयपदं च नान्दीश्ाद्धनिमित्तकम- 
मघ्रपरमिति देमाद्धिः । तेन ज्येष्ठे देशान्तरे कनिष्ठः सपिण्डनं विनैव वृद्धि कृतवा पुत्र 
संस्कारं कुयौदिति श्रीदत्तोक्ति; परास्ता । भ्रातृरिष्याचयुकतेनान्दीश्राद्वेस्यदेवतामा्- 
परोऽपकर्षं इलप्यपास्तम् । अस्य कममात्रपरताद्ृद्धिकतैव सपिण्डनं कुयादिति न नियम 
इति गौडाः; । अत एव कन्याया मातरृमरणे भ्रात्रा सपिण्डने क्रते पितुदोनाधिकारः । 

छलपाणिस्तु-“महागुरौ प्रेतमूते वृद्धिकर्मं न युज्यते ।' इति निषेधात् रृतख 
अत्रादिः सपिण्डनं कला तस्पुत्रकन्यादेरभ्युदयं इयौन्र तु खपुत्रसंस्कारे संस्कायपितुः सपिण्डनं 
विना व्रद्धौ देवताल्वाभावादियाह । तन्न । देवताप्रयुक्तापकक्ष्य निरस्तत्वात् । वृद्धि विना 
कनिष्ठेन कृते तु विदेशस्थेन ज्येष्ठेन पुनः कार्यम् , "यवीयसा कृतं कर्म प्रतशब्दं विहाय 
तु । तज्यायसापि कतेव्यं सपिण्डीकरणं पुनः ॥" इति स्मृतेः । “उयेष्ठेन वा कनिष्ठेन सपि- 
ण्डीकरणे कृते ।' आद्यपादे मातापित्रोः कनिष्ठेन इति वा पाठः । देशान्तरगतानां च 
पुत्राणां तु कथं भवेत् । श्रुता तु वपनं कार्यं दशाहान्ते तिरोदकम् ॥ ततः सपिण्डीकरणं 
कुयादेकादशेऽहनि । द्दह न कर्तव्यमिति ्ातातपोऽबवीत् ॥' इति वचनब्रेति भटाः । 
सिद्धा भद्रीयेऽप्येवस् । पूर्ववचनेऽ च मूठं चिन्यम् । स्शव्यर्थसारे तु-“विभक्ता 
ऋद्धिकामाशवपुत्राः प्रथकूसपिण्डीकरणे कुर्युः" इत्युक्तम् । अत्र दत्तक तस्युत्रादीनां विशेषः 
प्रागुक्तः । केचित्त वृद्धि विनापि कनिष्ठख सपिण्डनमाहुः । 'मातापित्रो्ृतेः काटे व्ये 
देशान्तरिते । कनिष्ठेन प्रकतैव्य सपिण्डीकरणं तथा ॥' इति काष्णाजिनिस्यतेः । 
गते वा रोधिते ज्येष्ठे पितरा वा प्रेषिते सति । षण्मासान्न निवर्तेत तदा कार्यं कनीयसा ॥? 
संवतंः-'पुनः सपिण्डीकरणं आओराद्धं पार्वणवचचरेत् । अध्यैसंयोजनं नेव ॒पिण्डसंयोजनं न 
च ॥' इति । तेषां वचसां निर्मूखल्वात्-श्रोषितावसिते पुत्र इयादिविरोधाबोपेक्ष्याः । 

१- एवकारेण कनिष्टस्याप्यधिकारः प्रासमोति तथापि ज्येष्ठासंनिधाने आशौचादिध्रतिबन्धे वेति ज्ञेयम् + 
२-पितृयज्ञासिद्धो भमणं लु-*एकादशाहं निर्व पूर्वं दकीचथाविषि । प्रङु्वीतान्निमान्पुत्रो मातापिन्नो 
सपिण्डनम् | नासपिण्ड्चाक्षिमष्पुत्रः पितृयज्न समाचरेत्. ' इति । 



दयु्रममूतसपिण्डी तृतीयपरिच्छेदस्योत्तरा्धम् । ४२९, 

व्युत्कमणम्रतौ तु हेमाद्रौ तब्राह्मे-ते पितरि यखाथ विद्यते च पितामहः ¦ 
तेन देयाख्यः पिण्डाः प्रपितामहपूर्वैकाः ॥ तेभ्यश्च पेतृकः पिण्डो नियोक्तव्यस्तु पूर्ववत् । 
मातर्यथ मतायां च विद्यते च पितामही ॥ प्रपितामर्हीपूर्वस्तु कार्यस्तत्राप्ययं विधिः ॥ 
एवं परपितामह्जीवने तपित्रादिभिर्ेयम् । तदाह खुमन्तुः-त्रयाणामपि पिण्डानामेके- 
नापि सपिण्डे । पितृत्वमश्चुते प्रेत इति धर्मो व्यवखितः ॥ यत्त॒-्युक्रमात्त प्रमी- 
तानां नैव कायो सपिण्डता इति, तन्मातापितृभरैभिन्नविषयम्, ध्युतरमेण मृतानां न 
सपिष्डीकृतिरिष्यते । यदि माता यदि पिति भतौ नैष विधिः स्मृतः ॥' इति माधवीये 
स्कान्दोक्तेः । मदनरलादौ चैवम् । अत्र श्रपितामहादिभिः पितुः सपिण्डने कृते 
पितामहे सृते तत्सपिण्डने सति पुनस्तेन सद् पितुः सपिण्डनं कार्यम्' इति देमाद्विर्मत- 
माह । अन्ये नेतन्मन्यन्ते । त्वं तु पितुः सपिण्डिनामावे पितामहेन सह पुनः कार्य, न 
तत्ससवे, त्रयाणामपि पिण्डनामेकेनापि सपिण्डने । पितृतमश्चुते प्रेत इति धर्मो व्यव्- 
शितः ।" इति बविष्णुधर्मक्ति; । "पितामहे भ्रपितामहे वा पुत्रान्तरसंस्कृतेऽप्यसंस्कृता- 
भ्यामेव पितुः सपिण्डने कुर्यात् ,-असंस्करतो न संस्कार्यो पूरवो पौत्रप्रपोत्रकैः । पितरं 
ततर संस्छुयीदिति कायायनोऽ्रवीत् ॥ इति छन्दोगपरिषहिष्ात् । असंस्छृतो दादाचे- 

रिति केचित् । असपिण्डीकृताविति त॒ तत्वम् । अत एवोक्तं त्त्रैव-पापिष्ठमपि शुद्धेन 
शुद्धं पापकृतापि वा । पितामहेन पितरं संस्कुयौदिति निश्चयः ॥' पापिष्ठमकरतसपिण्डनं न 
तु पतितादि, “अमिरस्तपतिश्भरूणघ्राः शचियश्वातिचारिणीनै संप॒जेत्" इति वैजवापोक्तः 
पापकर्भिणो न संसृजेरन्' इति गौनमोक्तेशेद्युक्तं निर्णयाश्ते 

पूर्वयोः पुत्रामवे त॒ पोत्रः ऊयादेव,-“पितामहः पितुः पश्चाख्रत्वं यदि गच्छति । 
पौत्रेणेकादशादहादि कर्तव्यं श्राद्धषोडम् ॥ नैतलयोत्रेण कतेव्यं पुत्रवांशयितामहः ! पितुः 
सपिण्डतां कृता कयौन्मासायुमासिकम् ॥' इति कादयायनोक्तेः । अपरा छल - 
पाणौ चैवम् । तेन सपिण्डनस्यानियत्वादकृतसपिण्डनयोरेव पारवंणानुप्रवेश इति मूखोक्तिः 
परास्ता । करते सपिण्डीकरणे प्रतः पार्वणभाग्भवेत् ॥ इति हारीतविरोधाच । केचिपुत्रा- 
न्तरामावे पितामहवार्षिकमप्याहुः । तन्न । श्राद्धषोडशमिति नियमात् । इच्छया भवयेव । 
"पितामह चेदयदिकोष््टिं न पार्वणम् ।' इति वाचस्पतिधृतगर्गोक्तिः । त्रयाणां 
यौगप त॒ प्राधान्यासितुः सपिण्डनं कला पूर्वयोः कुर्यात् । पितामहे सृते दशादान्तः 
पितृमृतौ पितुः संस्कारं कृता पितामहस्य पुनः सवमावतैयेत् । वृत्ते दशाहे नैवम् । अशक्या 
पित्रालुज्ञतिन पौत्रेण पितामहश्राद्धे भकरान्ते पितग्रतौ तदाशोचं वहन्नेव पौत्रः पितामहकम 
कर्याखक्रान्तत्वादिति मदनपारिजातप्थ्वीचन्द्रौ । यत्त-“उत्तरात्रितयरोद्ररोदिणीया- 
म्यसर्षैपितृमेषु चाभिभे । - मश्चकर्मं सकठं च वर्जैयेसेतकार्यमपि बुद्धिमान्नरः ॥' इति 
स॒पिण्डनप्रकरणे पाटन्मुख्यकाङे निषिद्धक्चं सपण्डिनापकषैः । सर्वकाटेषु तद्रच्वे तद्रज्या- 
न्येव । पूर्वोक्तत्रह्मोक्तानि षोडशश्राद्धानि कायाणीति वाचस्पतिमिश्राः 1 तन्न । 

१--पितुः पुनः ` $--पिुः पुनः खपिण्डनवचनाभावात् नैतचुक्तमिति तेषं भाराय; ! 



४३० निणेयसिन्धो [ अन्वारोे सपिण्ड 

भख पर्मिषालेन वाक्यात्सावकाश्यकर्मपरत्वात् , अय्य प्रेतमघ्रदेवसयाभावाच ॥ 

अथ खी पृच्यते । हेमाद्रौ ब्रहस्पतिः-भर्तृगोत्रेण नान्ना च मातुः यात्सपि- 
ण्डतम्" । यत्त॒ भविष्ये-"पितृगोत्रं समुत्छज्य न दकुर्यादधतेगोत्रतः !' इति, तदासुर- 
दिविवाहोढापरम् ,-“आसुरादिविवाहेषु पितृगोत्रेण धर्मवित् ॥ इति च्रद्धरातातपोक्तेः। 
तचचानेकवचनेषु पितामह्या पला मातामहेन वा सदोक्तम् । तत्र व्यवश्थोक्ता भविष्ये- 
“जीवयिता पितामह्या मातः कुयात्सपिण्डनम् । प्रमीतपितृकः पितरा तपित्रा पुत्रिका 

वि (~ | (~ + € 4 मेण्डये 
सुतः ॥° तकित्रा=मातुः पित्रा । खौगाक्षिः-'पितामह्यादिभिः साधं मातरं तु सपिण्डयेत् । 
पितरि भियमाणे तु तेनैवोपरते सति ॥' रचाङ्कः-“मातुः सपिण्डीकरणे कथं कार्य भवे- 
सुतैः । पितामद्यादिभिः साधे सपिण्डीकरणं स्यतम् ॥' येन केनपि मातुः सापिण्ड्ये यत्रा- 
न्वष्टकादौ मातुः श्राद्धं पृथगुक्तं तत्र पितामह्या सह कार्यम् । ननान्दीमुखेऽष्टकाश्राद्ध 
गयायां च मृतेऽहनि । पितामद्यादिभिः साधं मातुः श्राद्धं समाचरत् ॥' इति राता- 
तपोक्तेः । अपुत्रायां तु पैटीनसिः- पुत्रायां मृतायां तु पतिः कुर्यात्सपिण्डनम् । 
शरश्वादिभिः सहैवासयाः सपिण्डीकरणं भवेत् ॥' इति । यत्त छघुदारीतः-पपुत्रेणेव तु 
कृतव्यं सपिण्डीकरणं च्ियाः । पुरुषस्य पुनस्तन्ये भ्रातृपुत्रादयोऽपि ये ॥* इति । यच 
माकण्डेयपुराणे-सपिण्डीकरणं श्चीणां पुत्राभावे न वियते । इति, तसुत्रपलयमावे 
ज्ञेयम् । अत्र सपलीपुत्रोऽपि ज्ञेयः+ बहीनामेकपल्ीनामेकां चेदपुत्रिणी भवेत् । सर्वा- 
सासन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीभेनुः ।॥ इति मनृक्तेरेतत्परत्वात् । यत्त॒ रातातपः- 
“मृते पितरि मातुस्तु न कायौ सपिण्डता । पितुरेव सपिण्डते तस्या अपि कृते भवेत् ॥' 
इति, तदश्क्तपरम्, केषांचिद्ा मतमिति हेमाद्रिः । 

अन्वारोहण तु त्रैव सापिण्ड्यम् ,-“गृता यानुगता नाथं सा तेन सहपिण्डिताम् । अर्हति 
सर्गवासं च यावदाभूतसंष्वम् ॥" इति चातातपोक्तेः । "ला चैकेन कर्तव्यं सपिण्डी- 
करणं सचियाः । सा मृतापि हि तेनैक्यं गता मब्राहुतिन्रतैः ॥' इति यमोक्तेश्च । अरैक- 
शब्दः पितामद्यादिपक्षनिव्र्यर्थः । पतिपदं वर्गपरम् । सपिण्डनस्य पार्वणेकोदिष्टरूपतवादिति 
माधवकल्पतरुमदनरन्नादयः । अन्ये तु मतरवेकेनाहुः-“खेन भ्रौ सदैवासयाः सपिण्डी- 
करणं भवेत् । इलयेवकार्रवणात् । एथ्वीचन्द्रोदयेऽपि विकल्प उक्तः । इदं तु तत््वम्- 
यदा हेमाद्यादिमते द्रयोरेकः पिण्डस्तदा वर्गेण सह । यदा माधवप्रथ्वीचन्द्रोदि- 
मते पृथकपिण्डस्तदेकेन पयेकवचनाचेकेनापि । अतो मातृपिण्डमसपिण्डीकृतेनैव पतिपिण्डिन 
संयोज्येकीकृतं पिण्डद्रयं तकित्रादिभिः संयोजयेत् । अन्यपक्ष एव युक्तः । स्श्लर्थसारे 
तु-अन्वारोहणेनेकदिनमरणे क्षियाः ए्थक्सपिण्डनं नासि । मतैः कृते किया अपि छृतं 
भवति' इत्युक्तम्, तन्मतान्तरमस्तु । इदं जाह्यादि विवाहेषु ज्ञेयम् । 

आसुरादिषु तु रातातम्रः तन्मात्रा तवितामह्चा तन्ृश्वा वा सुपिण्डवम् । जसुरादि- 
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विवाहेषु विन्नानां योषितां भवेत् ॥ मातामह्या मातुःपितामद्या तस्मपितामद्या चेर । 
सुमन्तुः-“पिता पितामहे योज्यः पूर्णँ संवत्सरे सुतैः । माता मातामहे तद्रदिलाह मगवा- 
ञ्छिवः ॥' इदमासुरादिपरं पुत्रिकापुत्रपरं चोक्तं प्रार् । हेमाद्विस्तु ब्ाहयादिष्वपि सर्वत्र देश- 
भेदाद्विकल्पमाह । अत एव गुर्जरेषु कोकिलमतातुसारिणां मातुमातामहममातामहा इति श्राद्ध- 
प्रयोगः सपिण्डनं च दद्यते । देमाद्रावापस्तम्बोऽपि-कोकिलसख यथा पुत्रा अन्यसंचय- 
जीविनः। पुष्ठास्ते खकुटं यान्ति एवं नारी मृता सती ।\' यदपि विन्ञानेश्वरो मातामहेन मातः 
सापिण्ड्ये पितृश्राद्धवन्मातृश्राद्धं नियमिलयाह, यच वृद्धिशाद्धे छन्दोगपरिरिष्टम् । 
(षड्भ्यः पितृभ्यस्तदनु आद्धदानमुपकरमेत्' इति, तदेतद्विषयमेव, मातुः प्रथक् श्राद्धामा- 
वात् । अत एव हेमाद्रौ विष्ये मातुः सपिण्डने परकरम्य-“उदितेष्नुदिते चैव होमभेदो 
यथा भवेत् । तथा कुलक्रमायातमाचारं च चरेहुधः ॥' इत्यक्तम् ! अस्य वृद्धावपवादमाह 
तत्रैव व्याघ्पात्-ुर्यान्मातामहश्राद्धं सर्वदा मातृपूर्वकम् । विपिज्ञो विधिमााय वृद्धौ 
मातामहादिवत् ॥° केचिदेतस्पुत्रिकापुत्रपरमाहूः । 

पत्यु; सापिण्ड्यमाह रखौगाक्षिः-'सवीमावे खयं पत्यः खमर्द॑णाममत्रकम् । 
सपिण्डीकरणं कुयसतः पविणमेव च । इति । यत्त॒ वचनम्-अपुत्रख् परेतख 
नैव कुर्यात्सपिण्डताम् । इति, यचापस्तम्बः-“अपुत्रा ये सृताः केचिपुरुषा वा 
श्ियोऽपि वा । तेषां सपिष्डनाभावदेकोद्ष्टं न पार्वणम् ॥° इति, तसुत्रोखादनविधि- 
प्ररो साथेमिति माधवः । सपिण्डीकरणादरध्वमेकोद्ट विधीयते । अपुत्राणां च सर्वेषामप- 
तीनां तयैव च ॥' इति हेमाद्रौ प्रचतसोक्तेश्च । अन्ये तु दिविधवाक्यदर्दीनादिकल्य- 
माहुः । स्मत्यर्थसारेऽपि -श्रह्मचारिणामनपलयानां च सपिण्डनं नास्ति, तेषां सदैको- 
दमेव, व्युत्मृतानां साण्ण्व्यं कार्य न वा । केचित्र्व्र सपिण्डनमाहूरिति ! अपुत्र 
व्युक्तममृते विरेषो रेणुकारिकायाम्-भ्राता वा ्रातृपुत्रो वा सपिण्डः रिष्य एव वा । 
सपिण्डीकरणं ऊुर्यात् पुत्रहीने मृते सति ॥ स्वंबन्धुविदीनसख पती कु्यात्सपिण्डताम् । 
ऋत्विजं कारयेदापि पुरोहितमथापि वा ॥ वसुरुद्रादितिसुतैः कायौ तेषां सपिण्डता । व्युत्क- 
माच प्रमीता ये तद्विना प्रेता भ्रुवम् ॥ पुनः सपिण्डनं तेषां कुयसेते पितामहे ॥' इति । 

अत्र मूटं मृग्यम् । यतीनां सपिण्डनं नासि किंतवेकादोऽहवि पावंणं कार्यम् । तदपि 
त्रिदण्डिनः । एकदण्ड्यादीनां तदपि नेद्युक्तं प्राक् । दण्डग्रहणादूरवं ते तु दादादि- 
सपिण्डनान्तं सरव कार्यमिति भद्चरणाः । 

सपिण्डन विधिमाह वेजवापः-“समपि संवत्सरे चतायदपात्राणि प्रयुनक्ति एकं 
म्रेताय, त्रीणि पितृभ्यः प्रतपत्रं पितृपत्रष्वासिश्चति ये समाना' इति द्वाभ्यामेव पिण्डोऽथा- 

गि पि 

¶ युकम मनुवाक्यं तु--'पिता यस $ द्युमे मजुवाक्यं ठु-“पिता यस्य लदध्ः स्याजीवेशएपि पि पितामहः । पितुः स नाम संकी 
कीरेयेखपितामहम् ४ इतिं इदं वाक्यमस्य व्याख्या च पूर्दं विस्तरेण गदेव । 
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मिमूृति “एष वोऽनुगतः प्रेतः पितरसतं ददामि वः । शिवं भवतु शेषाणां जायन्तां चिर- 
जीविनः ॥' समानी वः संगच्छध्वं संवदध्वम्'इति द्वाभ्याम् इति । यद्यपि तचापि देवरहि- 
तमेकाष्यैकपवित्रकम् । नैवा्नौकरणं तत्र॒ तचावाहनव्जितम् ॥' इति माकंण्डेयेनोक्तम् , 
तथापि-श्वपिण्डीकरणं श्राद्धं देवपूर्वं नियोजयेत् । इलादिषिरोधाद्विकल्यः, प्रेतारो वा 
ज्ञेयम् । अत्र कामकाटौ विश्वदेवावषीलयुक्त प्रार् । नैच्रायणीयपरि रिषट-पिन्यविप्रकरे 
होमः साभेरपि भवेदिह ) यच्च॒ गोभिः-अयुक्तकारेष्वपि तु व्युत्कमेण मृतावपि । 
ञमेन वापि सापिण्ड्यं हेभ्ना वापि प्रकल्पयेत् ॥' इति, तदापदि मातापितृभिन्रपरम्+-अप- 
नोऽपि न कुर्वीति श्राद्धमामेन कर्दिचित् ।' इति तेनैवोक्तेः । छुद्धितच्वे कामधेनौ 
च छघुहारीतः-“सपिण्डीकरणं याबस्रेतश्राद्ं तु षोडशम् । पक्तान्ेनैव कर्तव्यं सामिषे 
द्विजातिभिः ॥' बिश्वपरकारो-श्रेतः सपिण्डनादध्व पितृरोकेऽनुगच्छति । कर्यां्तय तु 
पाथेयं दवितीयेऽहि सपिण्डनात् ॥' रश्रलयर्थसारेऽप्येवम् । ततो ब्रद्धिशाद्धं कुयात् । एत- 
न्मरमासेऽपि कार्यम्, 'अधिमासे न कर्तव्यं श्रद्धमाभ्युदयं तथा । तथैव काम्यं यत्कर्म 
वत्सरास्रथमास्ते ॥" इति हेमाद्रौ दारीतोक्तेः ॥ 

इति भट्कमखाकरकृते निणयसिन्धौ सपिण्डीकरणम् ॥ 
अथ प्रथमाब्दे निषिद्धानि । देमाद्रौ-“लानं चेव महादानं खाध्यायं चामि- 

तर्पणम् । प्रथमब्दे न कुर्वीत महगुरुनिपातने ॥' अथितपंणं रक्षहोमादि नताधानम् } 
तत्तु प्रथमाब्दे मवलेव । तदाह देमाद्रावु्ााना ¦-पितुः सपिण्डीकरणं वार्षिके 
मृतवासरे । आधानाद्युपसप्राप्तावितसागपि वत्सरात् ॥ अन्यतपंणमिति छुद्धितच्त्वे पाटः । 
आदिपदं ब्ृद्धिनिमित्तनिलकर्मपरम् । दिवोदासीये-“महातीर्थसख गमनसुपवासघ्रतानिं 
च । संवत्सरं न कुर्वीति महागुरुनिपातने ।" इदं आ्धकौसुयां देवीपुराणखमक्तम् । 
गौडनिवन्धे मात्स्ये-सप्ण्डीकरणादुर्व प्रेतः पार्वणमुग्भवेत् । बृद्धीषटपूर्तयोग्यश्च 
गृहश्च सदा मवेत् ।' वर्षान्तसपिण्डनाभवे नाधिकारीदय्थः । गरदः सपिण्डोऽपीलर्थः । 
अत एव-श्रेतक्मण्यनिर्वलयै चरेन्नभ्युदयक्रियाम् । आचतुथ, ततः पुंसि पञमे शुभदं 
भवेत् ॥' इति ज्योतिषे उक्तम् । माधवीये देवलः-श्रमीतो पितरौ यस्य देदस्त- 
स्याञ्ुचिभवेत् । न दैवं नापि वा फि्यं यवसूर्णो न वत्सरः ॥ इदं वर्षान्तसपिण्डन- 
प्रम् , (तथैव काम्ये यत्कर्म वतसराखथमा्ते' इति खघुहारीताचेकवाक्यतात् । वृद्धि- 
निमित्तापकरषं तु वषेमध्येऽपि काम्यादि भवयेवेति गौडाः । पिव्यं=सपिण्डनम् । अत 
एव खोगाक्षिः-अन्येषां प्रतकायीणि महगुरुनिपातने । ु्ात्संवस्सरादर्षीक् शराद्धमेकं 
तु वर्जयेत् ॥" दादायेकादशाहान्तं कार्यम् । तत्राश्ोचन्तरसखप्रतिबन्धकत्वात् । (आं 
श्राद्धमञुद्धोऽपि इयदेकादशेऽहनिः इ्युक्तेश्च ! एकं=सपिण्डनम् । 

- ल्या तपवादमाह माधवीये ऋप्यनहः शव्या पत्रस तुम्रो 
४--(्ान चेव › इ्युपरितमशोके 'अघ्नितयंणम्' इत्यन्नायं पाड दव्यूहः । 



पप्िण्डनापकर्षे निर्णयः ] तृतीयपरिच्छेदस्योत्तरारधम् । ३३ 

तनयस्य च । खषाखसोश्च पित्रोश्च संपातमरणं यदि ॥ अवीगब्दान्मातृपितृपू्व 
सापिण्ड्माचरेत् ॥' लोगाक्षिः--'पवी पुत्रस्तथा पौत्रो भ्राता तसुतरका अपि । पितरौ च 
यदेकस्मिन् भ्रियेरन्वासरे तदा ॥ आचमेकादशे कु्ात्रिपक्षे तु सपिण्डनम् ॥ धवल- 
निवन्धे-महागुसनिपति तु प्रेतकार्यं यथाविधि । कर्यात्संवतसरादवगेकोष्छटि न पार्वणम् ॥ 
ग्वणः-'माता चैव तथा भ्राता मायां पुत्रस्तथा श्ञषा । एषां मृतौ चरेच्छराद्मन्यख 
न पुनः पितः ॥ तदपि सपिण्डनप्रम् । पितुग॑तावन्यख श्राद्धं न चेदिलर्थः । 
दष्धितत्तवे आ्राद्धकोखयां च देवलः-“अन्यश्राद्धं पर्नं च गन्धमाल्यं च मेथुनस् 1 
वजयडुस्पति तु यावयूर्णो न वत्सरः ॥° पारस्कर भाष्ये बुदस्पतिः-“पितययपरते 
पुत्रो मातुः श्राद्धातनिव्ैते । मातर्यपि च वृत्तायां पितृश्ाद्धाद्ते समम् ॥" समं पित 
विनान्यश्राद्ध नेटर्थः । छयुद्धितच्वे देवखः-महागुरनिपति तु काभ्यं कंचिन्न चाचरेत् । 
आचिवव्यं ब्रह्चर्य॑च श्राद्धं॑देवक्रियां तथा ।' एतत्सपिण्डनास्रागिति केचित् । 
तदुत्तरमपीलन्ये । आद्धकौसुव्यां कालिकापुराणे पूवा धं-विरोषतः शिवपूजां 
प्रमीतपितृको नरः । यावद्रतसरपर्यन्तं मनसापि न चाचरेत् ॥' केचित्तु-'पित्रोरब्दमो्चं 
स्याखण्मासं मातुरेव च । तैमासिकं तु भायीयासदधं भरातृपुत्रयोः ॥' इति स्तेः 
सापलमातुरब्दाधमाहुः । श्राद्धकोखुदीकारस्तु-रयोरिव महागुवरिब्दमेकमशोचकम् । 
नान्येषामधिकाशोचं खजातिद्धिहिताक्किर ।" इति समूलजात्कण्यविरोधात्निमरमाह । 
देमाद्रौ मविष्ये-' गयाश्राद्धं भृतानां तु पूर्णे वन्दे प्रशखते । चिस्लीसेतौ 
गारुडे-'तीयश्राद्धं गयाश्राद्धं श्राद्धमन्यच पैतृकम् ! अनब्दमध्ये न कुर्वीत महागुरु 
विपत्तिषु ॥' इदं वरद्धयर्थसपिण्डनाभावे । वृद्धौ सपिण्डनापकर्षैऽन्दमध्येऽपि दरशदि 
कार्यमेव, "पितुः सपिण्डनं कृत्वा कुयौन्मासालुमासिकम् !' इति छन्दोगपरिरिष्टात् , 
सपिण्डीकरणादुष्वं प्रेतः पार्वणमुग्भवेत् !' इति मात्स्यात्, मततः प्रमृति वै प्रेतः 
पितृसामान्यमश्चुते । विन्दते पितृोकं च ततः श्राद्धं प्रवतेते ॥* इति हारीताचेति 
द्रपाणिः । यत्तु कातीयम्-'सपिण्डीकरणादृध्वं न दद्यासरतिमासिकम् । एकोदिष्ट- 
विधानेन दधादिलयाह शचोनकः ॥' इति । ततरैकोदष्टविधिना न दचयादिन्वयः । तुर्य॑पादेन 
पावेणे विकल उक्तः । ब्रह्मवैवर्ते-“उद्राहश्योपनयनं प्रथमेऽब्दे महीपते । कते 
सपिण्डनेऽप्य्व॑मस्थां चोद्धरणं लजेत् ॥ तथापि क्मिच्छनित त्रीणि चैतानि वे सुताः । 
मासिकान्यवरिष्टानि चापक्रष्य चेत्पुनः ॥ 

अच्रेद तत्त्वम् । बुद्धि विनावौगपि सपिण्डनापकर्षे पितृतप्रा्तिवेषोन्त एव,ः- कृते 
सपिण्डीकरणे नरः संवत्सरात्परम् । प्रेतदेहं पर्यिज्य भोगदेहं प्रपद्यते ॥' इति क्िष्ण- 

१--व्याख्याकरदाशय स्त्विव्थम्- यदा मातुमैरणोत्तरं पिता पच्चस्व गतस्तदा तस्याः खपिषण्डोकरणस्या- 
वयकव्वाच्स्वपुत्रादिना तत्का्यमेव । अथ यदि मातुः खपिण्डनमयपि न क्रियते तदान्यसपिण्डने किञु 

वाच्यमिलयन्यसपिण्डननिन्दातासयेम् । 
५५, नि० सिर 
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धमोक्तः । अर्वाक्संवत्सराबसख सपिण्डीकरणं भवेत् । प्रेतत्वमिह तस्यापि विज्ञेयं वत्सरं 
च वृद्धिदे ऋ, 

नृप ॥" इदभिपुराणाच । तेन तत्सत्वेऽपि वपिवयेष्वनधिकारः । बृद्धिनिमित्ते 
त्नन्तरमेव, “अवाक्संवत्सरादृदधौ पूर्णे संवत्सरेऽपि वा । ये सपिण्डीकृताः प्रेता न तेषां 
त॒ प्रथक् क्रिया ॥' इति दातातपोक्तेः । तथेव काम्यमिति देमाद्िशतदहारीतादि- 
व्ञाचैवमिति । तथा । “अधिक्षेपं गयाश्राद्धं श्राद्धं चाप्रपक्षिकम् । प्रथमेऽब्दे न कुर्वीति 
छते पितुः सपिण्डने ॥ अस्यापवादः-'जयिक्षेपं गयाश्राद्धं श्राद्धं चापरपक्षिकम् । 
प्रथमेऽन्देऽपि कुवीत यदि खाद्धक्तिमान्सुतः ॥' भक्त्यास्यं श्राद्धं तद्वानिति मदनपारि- 
जातादयः। अन्ये यथाश्ुतमाहृः 1 तत्वं तु यदीदं समूं तदा वद्धि विनापकर पूरव, 
वृद्ध त॒ परमिति योञ्यम् । पतितानां गयायां विरेषो ्राह्ये- करियते पतितानां च 
गते संवस्सरे कचित् 1 देशधमप्रमाणसखाद्वयाश्राद्धं खबन्धुभिः ॥ 

अथ विधानानि। तत्र पश्चकमृते मदनरते गारुडे-'आदो त्वा धनिष्ठा 
मेतन्रक्ष्रपश्वकम् । रेवयन्तं सदा दृष्यमञ्ुभं दाहकर्मणि ॥ शवस्य च समीपे तु क्षेषव्याः 
पुत्तखासदा । दर्ममयास्तु चलार कक्षमच्राभिमधरिताः ॥ ततो दाहः ्रकर्वैव्यसते्च पुत्त- 
=, सूः अ | 9 र, ४३ | ति 

रकैः सह् । सूतकान्ते ततः पुत्रैः कायं शान्तिकपौष्टिकम् ॥ प्च्वकेषु मृतो योवेनर्गा 
लभते नरः 1 तिलोगरैव हिरण्ये च तसुद्ि्य धतं ददेत् ॥' क्रिया निवन्धे-^भाजनो- 
पानौ छत्रं हैममुद्रं च वाससी । दक्षिणा दीयते विप्रे स्वेपातकमोचनी ॥* मदनरनने 
गाग्यः-ध्यदि भद्रातिथीनां स्याद्धाचमोमरनैश्वैरः । तरिपारक्षेश्च सथोगो द्रयोर्योगि 
द्विपुष्करः॥ दवितरिपुष्करयोगे तु श्रति्लन्तरावहा 1 दहने मरणे चैव त्रिगुणं स्याज्रिपुष्करे ॥ 
खननेऽप्येवमेव स्यदेतद्योषोपरान्तये । तिरूपषटवेर्वापि शरीरं कारयेत्ततः ॥ पे निधाया- 
ठेकरल दाहयेवयैतृकोपरि 1" तदाहे मच्रमाह बौधायन ः-'अस्मा स्वमिति मत्रेण तिरुपिष् 
प्रदाहयेत् । दविभिपुष्करयोर्दोषश्चिभिः कच्र्व्यपोहति ॥ वासवे मरणं चेस्सयाद्हे वापि पुन्तिः। 
सुवणं दक्षिणां दयाककृष्णवखमथापि वा ॥' वास्वं-धनिष्ठा । जाद्ये-“कुम्भमीनखिते 
चन्द्रे मरणं यख जायते । न तयो्वगतिर््ा संततो न शुभं भवेत् ॥ न तख दाः 
कतेव्यो विनाशस्तवेषु जन्तुषु । अथवा तदिने कार्यो दाहस्त॒ विधिपू्ैकम् ॥ धनिष्ठा 
पके जीवो तो यदि कथचन । त्रिपुष्करे याम्यभे वा कुजान्मारयेदधुवम् ॥ तत्रानिष्ट- 
विनार्थं विधानं समुदीर्यते । दभणां प्रतिमाः कार्याः पजो्णीसूतरवेताः ॥ यवप्ि- 
नायुलिपतास्ताभिः सह रावं दहेत् ॥ प्रेतवादः प्रेतसखः प्रेतपः प्रतभूमिपः । प्रेतहती पञ्चमस्तु 
नामान्येतानि च कमात् | अत्र प्रतिमा गन्धपुष्यैः पूजयिता, प्रथमां शिरसि, द्वितीयां 
ने्योः, तृतीयां वामङ्क्षो, चतुथी नाभौ, पचमी पादयोनन्यख तदुपरि नाममिषतं हला- 
यमाय सोमे, श्यम्बकम् इति मव्राभ्यां प्रयेकं ताखान्यं हुनेदिति भद्रा;। सूतकान्ते ततः 

१--“कृतेऽपि तु सपिण्डने, इति पाटः । 
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प्रः ्याच्छान्तिकपौटिकम् । कंसखपात्रथितं तैटं वीक्ष्य दाद्विजन्मने ॥ ब्रहमविष्णु- 
मदेशेन््रवरणम्ीतये ततः । माषमुदयववरदिभरियंबादि प्रयच्छति ॥ ख्णदानं सद्रलाप्यं 
ठक्षहोमो द्विजार्चनम् । गोभूदानं षडंरोन कयादयोषोपरान्तये !) 

अपरार्के-“धनिष्ठापश्चकम्रते पञ्रलानि तन्मुखे । प्रास्याहुतितरथ॑तत्र हृनेदरदवषा- 
मिति ॥ ततो निहरणं यादिष सामेविंधिः स्एृतः । इतरं निखनेदेव जठे वा प्रतिपादयेत्! 
त्रिपादरमृते तद्रद्धिरण्यशकटं मुखे 1 तस पिष्टमयं कुर्यात्पुरुषत्रितयं ततः । होमं प्रतिमुखं 
कुर्यात्तथा वहवपामिति । कार्ष्णायसं च कापौसं कुसुम्भं प्रतिपाय च निर्याय सां 
संस्छुयादुव्यभनो वान्यमुत्सृजेत् ॥ तत्रैव“ कनक हीरकं नीरं पद्मरागं च मौक्तिकम् । 
पश्चरतमिदं प्रोक्तमृषिभिः पूर्वैदरिभिः ॥ रललानां चाप्यभवे तु ख्णं कषौर्षमेव च । 
सुवर्णाप्यमवे तु आयं ज्ञेयं विचक्षणैः ।॥ मदनरल्नेऽप्येवम् । तथा-“एकासीतिपरं 
कांस्यं तदर्षं॑वा तदर्धकम् । नवषटूत्रिपठं वापि दबाद्विाय शक्तितः ॥ तथान्य्र- 
(सगृद्योक्तविधानेन कृतवामेः खापनं ततः । अन्वाधानं निवैपणं देवतानां तथाहुतिः ॥ 
यमाय भर्मराजाय गृलवे चान्तकाय च । वैवखताय काटाय सर्वभूतक्षयाय च ॥ ओदु- 
म्ब्राय द्ाय नीलाय परमेष्ठिने । वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै कमात् । विधिना 
पणं कृता एकेकामाहूुतिं हुनेत् । कृष्णां गां कृष्णवखं च दैमनिष्कसमन्वितम् ॥ 
दचाद्वि्ाय शन्ताय प्रीतो मवतु मे यमः ॥' त्रिषादक्षँऽप्येतदेव । अपरार्कै-पुनवैस॒त्त- 
राषाढा कृत्तिकोत्तरफाल्गुनी । पूवौभाद्रा विशाखा च ज्ञेयमेतत्रिपादभम् ॥ मयूरचिच्रे 
गगेः-“गृतः स्मञञानं यो नीत उपजीवति मानवः । गहे यख प्रविष्टोऽसौ त्ठिदथ 
कदाचन ॥ अचिरान्प्र्युमायाति हतदारपरिगरहः । तत्र शान्ति प्रवक्ष्यामि धर्मराजम 
यथा ॥ सक्षीराणां धृताक्तानामम्हता युखे बुधः । ओदुम्बरीणां विधिवत्ततः शान्तिः कृता 
भवेत् ॥ साविव्यष्टसहसेण क्षीरशान्ति च कारयेत् । कप्रिठां तिठकांसं च हुतान्त 
मूदिक्षिणा ।" इति । 

अथ ब्रह्मचारिख्तौ रखौनकः-बह्मचारिितो रीतिं कथयामि समासतः । ततराव- 
कीर्णदोषसख प्रायित्तं भ्रशान्तये ॥ द्रादसाब्दं षडब्दं वा व्यब्दं शक्याथवा चरेत् । 
स्ञातको ब्रह्मचारी च निषनं प्रभ्मयायदि । संयोज्य चाकैविधिना संयोज्य तौ ततः प्रम् ॥' 
देशकालो स्मृत्वा असुकमोत्राऽयुकनानो भृत ब्रह्मचारिणो त्रतविसगं करिष्ये" इत्युक्त्वा 

हेभ्रा नान्दीश्राद्धं कताम प्रतिष्ठप्याघारान्ते चतसृभिर्व्याहृतिभिरयये व्रतपतये बता- 
लष्ठानसंपादनाय विश्वेभ्यो देवेभ्यश्वाज्यं हृत्वा खिष्टकृदादि समाप्य ॒पुनर्देशकारें 
स्मृताफविवाहं कसिषयि इद्युक्ता देभ्रा नान्दीश्राद्वं क्र्वाकंशाखां शवं च दरिद्रया 
रिश्वा पीतसूत्रेण वक्षयुग्मेन चवेष्टवा्िं ्रतिष्ठाप्याघारन्तेऽप्नये बृहस्पतये विवाहविधि- 

योजकाय च-"्यस्मै त्वं कामकामाय' इति कामाय व्याहतिभिश्वाज्यं हुला खिष्टकृदादि 
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समाप्याक॑राखां शवं च दहेत् । विधानमारायाम्-धेषां डरे ब्रह्मचारी निधनं प्रधु- 
यायदि । तकल क्षयमभरोति सोऽपि दुर्गतिमाश्चयात् ॥ गतस भियमाणसख षडन्द्र व्रतमा 

दिशित् ॥ भंशद्धयो ब्रह्मचारिभ्यो दबयात्कोपीनकान्नवान् ॥ दस्तमात्रान्करणमात्रान्दधा- 
त्कृष्णाजिनानि च । पादुकाछ्चमास्यानि गोपीचन्दनमेव च । मणिग्रवारमालाश्च भूषणादि 
समर्पयेत् । एवं कृते विधाने च विघ्रः कोऽपि न जायते ॥' अत्र मूं सरग्यम् ॥ 

कुष्िख्तौ तु चमः-“यृतख कुष्ठिनो देहं निखनेदोष्ठमूमिषु । वासरत्रितयं प्था- 
दुद्धयान्यतर तं ददेत् ॥ न गङ्गाष्टवनं कायं निक्षेपे विधिरुच्यते । षडन्दत्रतपूर्णेन विधिनान्दयं 
ऋतुं चरेत् ॥ ततोऽखिसंचयं तख गङ्गायां प्रक्षिपेरसुधीः । सासि मासि ततः डुयान्मासि- 
श्राद्धानि पार्वणान् ॥ इयेतकुष्टिमरये कथितं शल्लकोविदेः ॥" छुद्धितत्त्वे भविष्ये- 
“श्रुणु कुष्िगणं विप्र उत्तरोत्तरतो गुरुम् । विचचिका तु दुम च्चेरीयस्तृतीयकः ॥ 
विकरचू्रणताग्रौ च कृष्णथेते तथाष्टकम् ॥' इ्युक्त्वा,-“गृते तु प्रापयेत्तीथमथवा 
तस्मूरुकम् । न पिण्डं नोदकं कायं नच दानक्रियां चरेत् ॥ षण्मासीयच्िमासीयो गतः 
कुष्ठी कदाचन । यदि सेदाचेदाहं यतिचान्द्रायणं चरेत् ॥' अकृतप्रायश्चित्तकुष्टयादि दाहे 
इदं प्रायथित्तम् ॥ अत एव इुनख्यादिक्कुष्ठिनोऽपि दादशरात्रै छल पाणिनोक्तम् । 
अत् एवान्यदीयज्ुष्ठिन मरणान्तमायोचुक्तं कौर्भ-“क्रियादहीनसख मूर्ख॑सय महासोगिण 
एव च 1 यथेष्टाचरणय्याहूुर्मरणान्तमशोचकम्।' महारोगास्तु-"वातव्याध्यद्मरीङुष्ठमेदय- 
दरभगन्दराः । अरश॑सि प्रहणीटष्टो महारोगाः प्रकीर्तिताः ॥' इति ॥ 

रजखलटायास्तु ब्रद्धशातातपः-रजखराया; प्रेतायाः संस्कारादीनि नाचरेत् । 
उध्वं त्रिरात्रात्ञातां तां शवपर्मेण दाहयेत् ।॥' अतः प्रक्षाल्य काष्ठवदध्वा व्यदोर्धव 
ददेत् ॥ संकटे तु मदनरत्ने स्मरत्यन्तरे-“उदक्या सूतिका वापि मृता स्यादि तां 
तदा । आशोचे तनतिकान्ते दाहयेदन्तरा यदि । उद्धृतेन तु तोयेन क्ञापयिवा त॒ 
मच्रतः। आपोदिष्ठेति तिसभिदहिरण्यवर्णशअतसृभिः। पवमानादुवाकेन यदन्तीति च सप्तभिः। 
ततो यज्ञपवित्रेण गोमूत्रेणाथ ते द्विजाः ॥ सरापयित्ाऽन्यवसनेनाच्छाय शवधर्म॑तः । 
दाहादिकं ततः र्यासजापतिवचो यथा ॥ यज्ञपवत्रमापो अस्मानिति मिताक्षरायाम् ! 
पञ्भिः सापयिला तु गव्यैः प्रेतां रजखलाम् । वस्ञान्तरावतां कृत्वा दाहयेद्िधिषूकम् ॥' 
गृ्यकारिकायाम्-अन्तरिक्षमृता ये च वह्णवम्सु प्रमादतः । उदक्या सूतिका नारी 
चरेचान्द्रायणत्रयम् ॥' ततो यवण्षटिनानुरिप्या्टत्तरयतं शु्पोदकैः संख्ाप्य भस्मगोमय- 
मृ्ुशोदकपश्चगव्यदुद्धोदकेरापेटिष्ठापावमानीभिः संसराप्यान्यव्चे धृते दहेदिति भद्रः । 

अच्र पायञित्तमाह बोधायनः-'उदक्यासूतिका गलौ चरेचान्द्रायणत्रयम् ।' इति । 
सूतिकायास्तु मिताक्तरायाम्-'सतिकायां सूताया .तु कथं कुर्वन्ति याज्ञिका; । ङुम्मे 
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सर्लिमादाय प्गव्यं क्षिपेत्ततः ॥ पुण्यभ्भिरमिमन्रयापो वाचा दधि लभेत्ततः ! तेनैव 
सापयित्वा तु दाहं ऊु्याचथाविषि ॥ अन्िङ्कामिर्मव्रितामिर्वामदेग्याभिरेव च ॥ अन्यश्च 
बरारणमन्रेः संलाप्य विधिना दहेत् ॥ गृद्यकारिकायाम्-'सूतिकामरणे प्रपि सर्वोषध्य- 
सठेपनम् । असूतकी तु संस्ृष्टः शुयाणां त॒॒शतं क्षिपेत् ॥' प्रायश्चित्ते विरेषस्तत्रेव- 
सूतिका तु यदा साध्वी विद्लाता मरणं गता । चिवरषपूर्णपर्यन्तं शुध्येक्रच्छेण सर्वदा ॥ 
इद चा्य्यहे ॥ सूतिका तु यदा नारी रजसा तु परिष्ठुता ! भियते चत्त सा नारी 
रिषं कच्छरूमाचरेत् ॥' इदं दितीयव्यदे ॥ सूतिका त॒ यदा साध्वी विखराता मरणं 
गता । अन्द् कृच्छेण शुद्ध्येत व्यासस्य वचनं यथा ॥ इदं तृतीयन्यहे ! अत्राश्क्तो 
पक्षान्तरमृक्तं तत्रैव--सूतिका तु यदा नारी विक्लाता मरणं गता व्रिषण्णवदिनादर्वी- 
गकाब्देन विद्युष्यति ।॥ उध्वं तु-सूतिका तु यदा नारी प्राणश्चैव पर्यिजेत् । 
मासमेकावर्धिं यावच्रिमिः कृन्र्विडुद्खधति ॥ 

गाभणीश्रतां मदनरल्े चानकः-गर्भिण्युदक्यासंस्कारं शिश्ुसंस्कारमेव च । 
प्रवक्ष्यामि समासेन शओोनकोऽदं द्विजन्मनाम् ॥ गर्भिणीमरणे प्रापे गोमूत्रेण चजदैः 
सुह । अपोदिष्ठादिभिरमत्ैः प्रोक्ष्य भती समाधितः ॥ प्रेतं शमशाने नीत्ाऽथोलिख्य 
सन्योद्रं ततः । पुत्रमादाय" जीरवशवत्तनं दच्वा सुताय तु ॥ यस्ते सनः शशय इत्युचा 
ग्रामे निधाय च । उदरं चाव्रणं कुर्याप्पषदाज्येन पूय च ॥ म्रद्धस्मकुशगोमूतरेरपो दिष्ठा 

दिभि्षिभिः । साप्य चच्छध वासोभिः शवधर्मेण दाहयेत् ॥° तत्रैव षडङीतिमते 
गद्यानि-“गभिण्यां शृतायां दक्षिणरिरसं निधाय तसा नाभिरन्धरात्सन्ययुदर चतुरडछ 
हिरण्यगर्भः समवपैत'इति छा गर्भश्वदभ्राणस्तं प्रक्षाल्य निखनेस्स यदि जीवन् “जीव तं 

मम् पुत्रक इस्युक्लवा क्षेत्रिय त्राति पश्वमिः क्ञापयिखा दहिरण्यमन्तधांय मूमो निधाय 

व्याहतिभिरमिमचय यत्ते सनः शशय'इति स्तनं पाययिता रिं आरामं आपयेत् । गभेच्छेद- 
खटे शरातायुधाय' इति पश्वाहुतीहुत्ा प्राणाय खाहा; पूष्ण खाहेयवुवाकरा्म्या व्याहटया 
वाज्यं हुता भिन्नमुदरं सूत्रेण संग्र्य धृतेनादुिप्य ब्राह्मणाय तिखान् गां सूर्मि सुवण 

दद्यादथ यथोक्तेन कल्पनेन ददेत्! बौधायनेन तु शशतायुधाय!इति पहोमानन्तरं प्रया- 
साय यासाय वियासाय संयसायोचासाय शुचे शोकाय तप्यते तपय ब्रहमहसयाये सर्वसमे 
इति खादान्तैराहुतयोऽप्यधिका उक्ताः । गृद्यकारिकायाम्-'यदा गभेवती नारी 
सराल्या संस्थिता भवेत् । कुक्षि भिख। ततः शल्यं निरहैरेचदिं जीवति ॥ प्रमीतं निखनेत्त 
त॒ प्रायधित्तमतः परम् । सा त्रय्चिशता कृच्छैः शुद्धते शल्यदोषतः ॥ सगभदहने 

तस्या वर्णजं वधपातकम् । प्रायधित्तं चर्विा तु शुद्धन्ति पापकारिणः ॥ दण््वातु 
गर्भसंयुक्तां तरिरब्दं कच्डमाचरेत् ॥ 
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अथान्वारोहणं सीणामासमनो भर्तुरेव च । सर्वपापक्षयकरं निरयोत्तारणाय च ॥ अनेक- 
खर्मफ़रदं मुक्तिदं च तथेव च। जन्मान्तरे च सौभाग्यधनपुत्रादिवद्धिदम् ॥° देशकालौ स्मृला- 
ऽरुन्धतीसमाचारल-खर्गलोकमहीयमानल-मतुष्यरोमसमसं स्याब्दावच्छिन्नसखगंवासभतं- 
सहितचतुदरेन्द्रावच्छि्कालिककीडमानत-मातृपितुश्वशुरकुरुत्रयपूतत्व-बह्यघ्मित्रघकृत- 
पतिपूतत्व-पलबियोगकामा भर्वृज्वरुचितारोहणं करिष्ये । अनुगमने तु, फटयुिख्यान्वा- 

रोहणं कस्ष्यि इत्युक्ता दसिद्र्ककमाञ्चनादियुतरएणि सुवारिनीम्यो दयात्) मच्स्तु- 
“रश्षमीनारायणो देवो बरुसखशुणाश्रयः । गादं सत्वं च मे देयाद्वाणकेः परितोषितः ॥ 
सोपसकसणि शर्पणि वाणकषेः संयुतानि च । रक्ष्मीनारायणप्रीये सकामा ददाम्यहम् ॥' 
अरेः समीपमागल पञ्चरलानि पवे 1 नीटाज्जनं तथा बध्वा मुखे मुक्ताफलं न्यसेत् ॥ 
ततोऽभिग्रर्थनं करत्वा मचेणानेन मिितम् । 'खाद्ासंश्षनिर्विण्ण सरवेगोत्र हुताशन ॥ 
सत्वमार्गप्रदानेन नय मां भरुरन्तिकस् ।` ततोऽमावाञ्येनाम्नये तेजोधिपतये, विष्णवे 
सत्वाधिपतये, काराय ध्माधिपतये, प्रथिव्ये ठोकाषिष्ठन्यि, अद्यो रसाधिष्ठात्रीभ्यः, 
वायवे बराधिपतये, आकाशाय सर्वाधिपतये, काराय ध्माधिष्ठात्रे, अन्यः सर्वसक्षि- 
णीम्यः, बरह्मणे वेदाधिपतये, रुद्राय इमशानाधिपतये च हुत्वा प्रदक्षिणीकृ दषदमुपलां 
च सपूल्य पुष्पाञ्जलिं गहीत्वा प्राथैयेत् । “तममे सर्वैभूतानामन्तश्चरसि साक्षिवत् । 
त्वमेव देव जानीषे न विदुर्यानि मानुषाः ॥ अनुगच्छामि भतीरं वैधव्यभयपीडिता । 
सत्वमागंप्रदानेन नय मां मतुरन्तिकम् ॥ मच्रयु्ाय॑ शनकैः प्रविरोच हुताशनम् ॥° 
गोडास्तु-्रमा नारीरविधवाः इति ॐ इमाः पति्रताः पुण्याः क्ियोऽपापाः सुशे- 
भनाः। सह भतः शरीरेण संविशन्ति विभावसुम् ॥ इति च विप्रः पठेदिलाहूुः । 
कातरां तु-रेतोत्तरे सुपां देवरः शिष्यो वा उदीर्ष्वेति दाभ्यासुत्थापयेत् । एतन्महिमा 
मिताक्षरादौ ज्ञेयः। 

पृथ्वी चन्द्रोदये स्कान्दे-“अगुत्रजन्ती भतीरं गृहायितृवनं सुदा । पदे पदेऽशमेषख 
फठं प्राभ्नोयनुत्तमम् ॥' यच््वङ्किराः-या ची ब्राह्मणजातीया मृतं पतिमनुतरजेत् । 
सा खगेमात्मघातेन नात्मानं न प्रतिं नयेत् ॥" इति, यच्च व्याघ्रपात्-न म्रियेत 
समं भत्र ब्राह्मणीं शोककरता । न ब्रह्मगतिमाभति मरणादात्मधातिनी ॥' इति, तत् 
पृथक्चितिपरम्, एृथक्चितिं समास्य न विप्रा गन्तुमर्हति । अन्यासां चैव नारीणां 
छ्ीधर्मोऽये परः स्तः ॥' इत्युहानसोक्तेः । 

पृथक्चिति्त्षत्रियादिपग ॥ तद्विधिन्रद्ये- देशान्तर शृते पलो साध्वी तसादुकाद्वयम् । 
निषायोरसि संदा प्रविरेजातपेदसम् ॥ ऋग्बेदवादात्साध्वी खी न मवेदात्घातिनी 
व्यदाशचे निवत्ते तु श्राद्धं प्रा्मोति शाञ्चवत् ॥' ईम नूरीरविधवा इति ऋग्ेदवादः 
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भ्यहारोचमन्वारोहणपरमिति स्मार्त; । निषेधवाक्यानि प्रायधिततार्थ श्रतेन पतितेन वा 
सह मरणनिषेधपराणीलप्याहुः । अधिदहि पटाशदाहे वा न प्रथक्चितिदोषः। अङ्गेन 
सानापत्या वा शरीरतुस्यत्वात् ! यतु-श्रह्मघ्ो वा कृतघ्नो वा मित्र्नो वा भवेखतिः । 
पुनालविधवा नारी तमादाय भृता तु या ।॥ इति हारीतीयम् , तसतितदादादिनिषेधेन 
सहगमनख द्रतोऽपासत्वादथवादमात्रमिति प्रथ्वी चन्द्रः । जन्मान्तरीयपापवता सह 
मरणे नोद्धार इति स्मातगौडाः 1 छद्धितत्तवे व्यासः-"दिनैकगम्यदेशखा साध्वी 
चेकृतनिश्वया । न दहेत्खामिनं तस्या यावदागमनं भवेत् ॥ तत्रैव भविष्ये-^तृतीयेऽदहि 
उदक्याया सृते मर्त॑रि वै द्विजाः ! तखायुमरणाथीय स्थापयेदेकरा्रकम् ॥ एकां चितिं 
समासाद्य भतरं यानुगच्छति ! तद्धतुयः क्रियाकती स तस्याश्च क्रियां चेरेत् ॥' एतद- 
राहान्तम् ,-यश्वाभिदाता प्रेतख् पिण्डि दव्यात्स एव हि । इति वायवीयौक्तेः । 
आपस्तम्बः--चितिश््टा तु या नारी मोहाद्िचलिता भवेत् । प्राजापलेन दुष्येत 
तस्मद्वि पापकमेणः ॥' तथा-अन्वारोहे तु नायणां पर्युत्रैकोदकरक्रियाम् ! पिण्डदानक्रियां 
तदरच्छरदधं प्र्याब्दिकं तथा ॥ अन्वारोहे कृते पल्या परथक्पिण्डांसिटाञ्रीन् । एथक्रिरे 
न कुवीत दयदेकरिरे तथा ॥" अन्य॑ागक्तम् । 

इदं गर्भिणीबारपलयासूबिकारजखटाव्यमिचारिणीभिन कार्यम् । 'खेरिणीनां गर्भिणीनां 
पतितानां च योषिताम् । नासि पलयाभिसंवेसः पतितो हि तथा उभौ ॥' इति मदनरतरे 
स्परतिसंग्रहोकतेः । मदनरल्ने च्रहस्पतिः-बाटपंवर्धनं सक्वा बारपया न 
गच्छति । व्रतोपवासनियता रक्षेद च गर्भिणी ॥' तृतीयपादे %रजखठा सूतिका च्” इति 
पथ्वीचन्द्रोदये गौडीयद्ुद्धितच्तवे च पाठः । तत्रैव ब्रहन्नारदीयेऽपि-'वारपला 
च गर्भिण्यो ह्यषटकतवसथा । रजखटराजदुते नारोहन्ति चितां तु ताः ॥' इति। 
अत्र- पतिव्रता सा संदीप प्रविशेवा हुताशनम् ।' इति भारतात्, ऋग्वेदवादास्साध्वी 
खी इति ब्राह्याचच पतित्रतानामेवापिकारे न दुर्वृत्तानाम् । यत्त॒ 'अवमल च याः पूवं 
पतिं दुष्टेन चेतसा । वतैन्ते याश्च सततं मर्दैणां प्रतिकरूरतः ॥ तत्रातुमरणं काठे याः 
कुर्वन्ति तथाविधाः । कामात्ोधाद्धयान्मोहात्स्वाः पूता भवन्द्युत !' इति मारतम् 

तत् कैमुतिकन्यायेन स्तावकमिति पृथ्वौचन्द्र; । ब्राह्मण्या एकचितिरेव न पृथकचितिः। 

क्षत्रियादीनां पृथगेका वेति कल्पतर्रल्लाकरमदन पारिजातादयः । शुद्धिचिन्ता- 

१-यदि प्रायध्चितताईैः प्रायश्ित्तमङृत्वैव परेतस्तदा प्रायश्चित्तं दच्वौध्वदैहिके सहगमनस्तावकमिद्मिति 

वस्तुखितिरितिं व्याद्याङ्दारयः । २-टीकाश्शयस्त्वि्थम्-एतदेकादश्षाहादिभिन्नमिलयथः 1 अन्ये तु- 

यदि शतस भिन्नमावृका अनेके पुत्राः तदा पितु- सर्वै्ये्ट एवौ््वदेहिकं कयात् अन्वारूढायास्तु 

कनीयानपि साक्षासयुत्र एव सर्वं कुर्याव नतु सपलीपुत्रो ज्येष्ठ एव तत्र तन्निरूपितयुव्रस्वाभावादिति ॥ 

३-"नबश्राद्धानि सर्वाणि सपिण्डीकरणं पृथङ् । एक एव ब्रषोत्सगो गरेका तन्न दीयते ॥* इसयादिना घ 



न ¢ 

७७ निणयसिन्धी [ विधवाधमाः 

मणौ चैवम् । तत्रन्वारोहणे भवृरौचमध्ये तदुध्वं वा कृते ् रिरात्रमध्ये एव दशपिण्डाः । 

सहगमने तु भर्वौचतुल्यमाशोचं पिण्डदानं च, “अन्वितायाः प्रदातव्या दश पिण्डि 

द्येण तु । खाम्यासौचे व्यतीते तु तस्याः श्राद्धं भरदीयते ॥" इति छद्धितत्वे शल- 

पाणौ च चैटीनसिस्थते; । संखितं पतिमाटिन्ञय प्रविशे्या हुताशनम् । तस्याः 
पिण्डादिकं देयं क्रमशः पतिपिण्डवत् ।॥ इति छलपाणिदुद्धितस्वधृतव्यासोक्तेः । 
अन्यसरागुक्तम् । यदा तु रजखलापि पती मृते पलयो देशकाखवशत्तदेवानुगच्छति न 
शुद्धि परतीक्षते तत्र विधिः देवयाक्ञिकनिबन्धे-यदा सियायुदक्यायां पतिः प्राणा- 
न्मुत्प॒जेत् । द्रोणमेकं तषण्डुरानामवहन्याद्विुद्धये ॥ सुसराघातेसतदसृक् सवते योनि- 
मण्डलात् । बिरजस्कां मन्यमाना खे चित्ते तदखक्क्षयम् ॥ दष्टा शोचं प्रवी पमू- 
त्तिकया प्रथक् । त्रशिंशतिदंश्च च गवां दसा त्वहःक्रमात् ॥ विप्राणां वचनाच्छद्धा 
समारहदुताशनस् । नारीणां सरजस्कानामियं शुद्धरदाहता ॥' अव श्राद्धादौ निणेयः 
पूतेमुक्तः ॥ 

इति श्रीभटूकमटखाकरकृते निणेयसिन्धावन्यक्मनिणैयः । 

अभिप्रवेदाराक्ती तु विष्णुः-“मृते भरपरि ब्रह्मचर्यं तदन्वारोदणं वाः इति । 
ब्रह्मवैवर्ते-'सदातुगमनं शस्तं वेधव्यस्याथ पाठनम् ! यतु तत्रैव-'कटो नान्या गतिः 
सीणां सहावुगमनास्ते ।' इति, तद्रक्वचयीरक्यत्वपरम् । तथा च मनुः-्रह्मचरय 
चेरेढापि प्रविरेदा हताशनम् । कारी खण्डेऽपि-"लयो रृतेऽपि या योद््िषन्यं 
पार्येकचित् 1 सा पुनः प्राप्य भतरं खर्गलोकं समश्रुते ।॥ अनुयाति न भतरं यदि 
दैवा्थचन ! तत्रापि रीठं संरक्षच्छीरभङ्गासतलधः ॥ त्द्वैगुण्यादपि खगौत् पतिः 
पतति नान्यथा } तखाः पिता च माता च भ्रातृवर्भ॑स्तथेव च ॥' 

अथ वेधवाधमाः । मदनरले स्कान्दे-विधवाकबरीबन्धो भर्तबन्धाय जायते । 
शिरसो वपनं तस्माकार्य विधवया सदा ॥ एकाहारः सदा कार्यो न हितीयः कदाचन 1 
मासोपवासं वा कुयाचान्द्रायणमथापि वा ॥ पयेङ्कशायिनी नारी विधवा पातयेखतिम् । 
नेवज्ञदरतनं कायं किया विधवया कचित् ॥ गन्धद्रव्यसख संभोगो नैव कार्यस्तया पुनः । 
तपणं प्रयदं कायं मतुसिल्कुरोदकैः ॥ तवितुसवितुश्वापि नामगोत्रादिपूर्ैकम् ।' 
इदमपुत्रापरमिति मदनपारिजातः। नाधिरेहेदनद्ाहं प्राणैः कण्ठगतैरपि । कञ्चुकं 
न प्रीदध्याद्वासो न विकृतं वसेत् ॥ वैशाखे कार्तिके मापे विरेषानयमं चरत् ॥ पचेताः- 
ताम्बूलाभ्यज्ञने चेव कांसपात्रे च मोजनम्। यतिशच ब्रह्मचारी च विधवा च .बिवर्जयेत्॥' 
भराद्धाद तु विषः प्रारुक्तः। यत्त॒ बोधायनः-'संवत्सर ्रेतप्ली मधु मांसं विवर्जयेत् ॥! 
अधः शयीत षण्मासानिति मौद्धस्यभाषितम् ॥ इति, तदसवर्णापरमिलपराकःः ॥ 
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अथ संन्यासः । याज्ञवल्क्यः-वनाददाद्रा कृवेष्ट साववेदसदक्षिणाम् । प्राजा- 
पयां तदन्ते तानसरीनारोप्य चात्मनि ॥ अधीतवेदो जपकरसुत्रवानन्नदोऽमिमान् । शकला च 
यन्ञकृन्मोक्षे मनः योतु नान्यथा ॥' एतदाश्रमसमु्यपक्े । जावालश्चतौ लन्येऽपि पक्षा 
उक्ताः। यदि चेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्र्जेददाद्रा वनाद्वा । अथ पुनरती वा रती वा खातको 
वाऽस्ातको वोस्सन्नाभिरनभ्निको वा यदहरेव विरजेत्तददेरव प्रनरजेत्' इति! अद्धिराः- 
भत्रजद्रह्मचयाद्रा व्रजेदा गृहादपि । वनाद्वा प्रनजेदविदानातुसे बाथ दुःखितः ॥' आतुरः 
ममू । दुःखितः=चोरव्याघ्रादिभीतः । भारते-आतुराणां तु संन्यासे न विधिर्नैव च 
क्रिया । प्रषमात्रं सुचायं संन्यासं तत्र पूरयेत् । जाबारश्चुतावपि-यवातुरः स्यान्म- 
नसा वाचा वा संन्यसेत् इति । अत्र विप्रयेवाधिकारः ब्राह्यणाः प्रनजन्ति' इति जाबाल- 
श्चुते; । -आत्मन्यस्नीन्समायोप्य ब्राह्मणः प्रबजेदृहात् ।* इति मनक्तेशथेति विज्ञाने- 
श्वरादयः । बृद्धयाज्ञवस्क्योऽपि-“चत्वारो जद्यणसोक्ता आश्रमाः श्रुतिचोदिताः । 
्षत्रियस त्रयः प्रोक्ता द्वावेको वेद्यशद्रयोः ॥' इति । माधवस्तु-श्राहमणः क्षत्रियो 
वाथ वश्यो वा प्रत्रजेदरहात् ॥ इति कैर्मदयक्तेवैणैवयस्याप्यपिकारः । पूवाक्यं तु 
काषायदण्डादिनिषेधा्थंम् , “भुखजानामयं घर्मो यद्िष्णोटिङ्गधारणम् । राजन्यवैश्ययोर्नेति 
दत्तत्रेयमुनेर्वचः ॥ इति बौ धायनोक्तेरिति पक्षान्तरमाह । त्त्वं तु कुटीचकादिपरमेव 
तदिति । योऽपि संन्यासं" परयेतुकम्" इति कठो निषेधः, सोऽपि तिदण्डादिषपर् 
इत्युक्त राक् । 

स च संन्यासशतुर्धेयाद दारीतः-'इुटीचको बहूदको दंसप्ैव तृतीयकः । चतुर्थः 
परमो हंसो यो यः पश्चात्स उत्तमः ॥' आदः पुत्रादिना इटीं कारयित्वा ततर गृहे वा वसन् 
काषायवासाः शिखोपवीतत्रिदण्डवार् बन्धुषु खणगरहे वा सुज्ञान आत्मज्ञो भवेत् । एतद- 
लन्ताक्तपरम् । द्वितीयस्तु बन्धून् हिला सप्तागाराणि भक्षं चरन् पूर्बोक्तवेषः स्यात् । 
हंसस्तु परवोक्तवेषोऽप्येकदण्डः, “एकं तु वैणवं दण्डं धारयेत्नियमादरात् ।' इति स्कान्दात्। 
बिष्णुरपि- यज्ञोपवीतं दण्डं च वसं जन्तुनिवारणम् । तावान् परियरहः प्रोक्तो नान्यो 
हंसपर्मरहः ॥' चतुर्थोऽपि स्कान्दे-"प्रदंसखिदण्डं च रज्जं गोवाठनिर्भिताम् । रिखां यज्ञो- 
पवीतं च निलयं कम परियजेत् ॥' अयमप्येकदण्ड एव । ये तु शिखोपवीतादिलयागनिषेधा्ते 
कुटीचकादिपराः । यत्तु मेधातिथिः-“ावन्न स्युखयो दण्डास्तावदेकेन वतेयेत् ।' इति, 
तदपि तसरमेव । यचाचिः-'चतु्षौ भिक्षवः प्रोक्ताः सव चैव त्रिदण्डिनः।` इति, 
तदरग्दण्डादिपरं न यष्टिपरम्, "वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कर्मदण्डस्तथेव च । 
नियता दण्डाः स त्रिदण्डीति चोच्यते ॥' इति मनक्तः । तस्मातरमैसस्येकदण्ड एव । 
सोऽप्यविदुषः । विदुषस्तु सोऽपि नासि, “न दण्डं न शिखां नाच्छादनं चरति परम्हसः' 

इति महोपनिषदुक्तेः „ न्ञानमेवास्य दण्डः! इति वाक्यरेषाच । यतु यमः-'काष्ठ- 
५६ नि° सि 
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दण्डो धृतो थेन सर्वाशी ज्ञानवतः । स याति नरकान् घोरान् महारोरवसं्ञितान् ॥ 
इति, तैरस्य विना जीवना्थसंम्यासपरम्, "एकदण्डं समशिल जीवन्ति बहवो नराः । 

तरक रखे योरे कमयागातसतन्ति ते ॥' इति स्ते । यचचाश्वमेधिके-'एकदण्डी 

त्रिदण्डी वा शिखी सुण्डित एव वा । काषायमा्रसारोऽपि यतिः पूल्यो युधिष्ठिर ॥' 
इति, तस्यापि पूर्ञोक्तव्यवस्था जेया । 

अथ तद्धि; । बौधायनः-^करला श्राद्धानि सवौणि फित्रादिभ्योऽष्टकं प्रथक् । 
वापयिखा च केशादीन् मा्जयेन्मातृका इमाः ॥' सर्वाणीति खस नवश्राद्धषोडसशराद्धादि 
कृतेः । स्म्रलय्थसारेऽपि-“एकोद्ष्टविधानेन कुर्याच्छराद्धानि षोडश । अभिमान्पावे- 
मरेतैव विधिना निर्षेद्खयम् ॥' इति । कालयायनः-कृच्छस्तु चतुरः कृता पावनार्थ- 
मनाश्रमौ । आश्रमी चेत्तपकृच्छरं तेनासौ योग्यतां व्रजेत् ॥' बोधायनः-“सदेवमार्षकं 
दिव्यं पियं मातृकमादुषे । भौतिकं चासनशान्ते अष्ट श्राद्धानि निरषैेत् ॥' अत्र क्रममाह 
हेमाद्रौ रौ नकः देवशराद्धे ब्रह्विष्णुमदेशवरा देवताः । आपे देवर्षि्र्पिंकषत्र्षयः, 
देवर्िक्ष्र्षिमनुष्यर्षयो वा । मरीच्यादिकषय इति संन्यासपद्धतौ । तचिन्यम् । 
दिव्ये षसुस्द्रादियाः। मातुष सनकसनन्दनसनातनाः। मूतश्राद्धे ए्थिव्यादिमूतानि चक्षु 
रादिकरणानि चतुर्विषो मूतप्रामशरेति तिकः । प्व्यि पित्रादिवियो मातामदाश्च । मातृके 
मात्रादयस्िक्लः । आत्मश्राद्धे आत्पितृपितामहा देवताः । ̀ आमश्राद्धं परमासमदेवलयमिति 
संन्यासपद्धतौ । तचिन्यम् । सर्वत्र च नान्दीमुखतवं विरोषणं जेयम् । सरवेत पिण्डदानम्। 
युग्मा विप्राः । दक्षक्रतू सलवस् वा विशेदेवो । अन्यन्नन्दीश्रादधवदिति हेमाद्रि; ॥ 
स्फयथेसारे-केरास्मश्चुरोमनखं वापयितवोपकस्पयेत् । दण्डं जरं पवित्रं च शिक्यं 
पात्रं कमण्डलुम् ।॥ आसनं कौपीनमाच्छादनं कन्थां पाटुके इति दश प्च्वा। एतच्च 
पूरवेयुनन्दीमुखं कृत्वा परेद्युः पुण्याहवाचनं कृत्वा कार्यमिति शौनकः । 

बोधायनः-श्रन्दण्डानङ्कटीस्थूरन्वेणवान् मूर्धसंमितान् । एकादसच नव द्विपरिचतुः- 
सक्तान्यपर्वकान् ॥ वेष्टितान्करृष्णगोवाररञ्वा तु चतुरखान्। एको वा ताध्यो दण्डो गोवार- 
सद्शो भवेत् ॥ अनभिरभिसुत्पा्य निेन विधिना ततः ॥' पृष्टोदिविविधनेनेदय्ः । 
सखाभवेवाभिमान्कुर्यादपवर्गोक्तमादितः । आञ्यं पथो दधीलयेतश्रिवृह्या जलमेव वा 1 ञभ्भू- 
रिटादिना प्राश्य रात्रिं चोपवसेत्ततः। अथादिल्सास्तमयादप्वैमभीनिविहटय' सः॥ आज्यमयौ 
गाहप संस्कृयेतेन च छचा । पू्णयाहवनीये तु जहयास्रणवेन तत् ॥ बरह्मान्वाधानमे- 
तस्स्यादशचिहोत्रे इते ततः । संस्तीयं गार्हपलयस्य दभंरुत्तरतोऽत्र तु ॥ पात्राण्यासाच् दर्भेषु 
ब्रह्मायतन एव तु । जागयाद्रत्रिमेतां तु यावद्वाहयो बुहूर्तकः ॥ अथिहोघर खकाठे तु हुता 
्रातस्तनं ततः । इष्ट वैश्वानरीं इयौत्ाजापलयामथापि वा ५; जाबाटश्चुतौ-^तद्धके 
प्राजापलयमेवेष्टिं कुर्वन्ति तदु. तथा. न कुयौदेग्रीमेव . कुयालश्वात् तरैषातवीयामेव 
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र्यात् इत्युक्तम् । तेनाध्र विकल्पः 1 अच्राहुः-त्रेताेः प्राजापया । तद्रास्यरेषऽगी- 
निति बहुखश्ुतेः । "एकमेस्स्वामेयी' इति । अनाहिताभेरिष्टिखाने वैश्वानर अवयो वा 
चर्रिति माधवः । काल्यायनः-'आत्मन्य्रीन्समारोप्य वेदिमध्ये धितो हसिमि । ध्याता 
हदि ललुङ्ञतो गुरुणा ्रेषमीरयेत् ॥' कपिलः-विपिवलोषमुक्लाथ त्रिरा त्रिरुचकेः । 
मुभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः खाहेलपो सुवि ॥ निनीय दण्डरिक्यादि गृहीत्वाथ बदिरजेत् ।" 

यौधायनः-'सखे मेयादिना दण्डं येन देवाः पवित्रकम् । यदस पारे रिक्यं तु पत्र 
व्याहतिमिसथ। ॥ युवासुवा्षाः कोपीनं गरदीत्वा बान्धर्वांस्यजेत् ॥ 

अथ कमः । तत्र संन्यासेऽधिकारसिद्ध्थं खख नवश्राद्धपोडशश्राद्धसपिण्डनानि 
सानि; पार्बणान्यनभिस्वेकोटिष्टविधिना कृलाऽनाश्रमी चेत्कृ्दछरवतुष्टयम् , अन्यस्तु त्करच््र 

कृलोदगयने एकादश्यां द्रादश्यां वा साभिरमावाखायां पोणंमासयां चतुदंस्यां वा यथा 

पर्वणि प्राजापला खात् । तत्र देशकाठे स्मरता प्रमहंसादिसंन्यासग्रहणं करिष्य इति संकल्प्य 
कि 

गणेद संपूज्य पुण्याहं वाचयिता मातृकापूजां ब्द्धिशाद्ध च कृत्ाऽस्तमयासरागोपासनं 

समिध्य, आहिताभिस्तु गारहपयं, विधुरोऽमिहोत्री तु चिकाण्डमण्डनोक्तदिशा इर- 

पद्या स॒ह पवमनेष्टवन्तं पृणीहुयन्तं वाधानं ऊयौत् । ब्रह्चारी चेष्टौ किके विधुरश- 

दराहृतिभिः प्रणवेन चाभिमादायान्वमिरुषसामिानीय ष्टोदिवीति निधाय तेनैव समिध्य 

"तत्सवितुः", “तां सवितुः, “बिंधानि देव" इति तिखः समिधोऽभ्यादध्यात् । एवमी सिद्धे 

कुकषोप्व््यं वपन कृत्वा पयोदधियुतमाञ्यमपो वा अॐभूः सावित्रं प्रवि्ामि तत्सवितु- 

धैर्यम्" इति प्रास्याचम्य, पुनरादाय-'ॐ सुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवख धीमहि 

इति द्वितीयम् , गलः सावित्रं प्रविशामि धियो यो नः प्रचोदयात्" इति तृतीयम्, समसया 

चतु, अमूर्मुवःखः सावित्रं म्रविशामि । तत्सवितु° यात् इति । संन्यास पद्धतौ 

तु त्रिबृदसीति प्रथमं, प्रवृदसीति द्वितीय, विघ्रदसीति तृतीयं प्रास्यापः पुनम्तिति जं 
\ 

प्रार्य सावित्रीप्रवेश्च उक्तः ! तत आहवनीयं विहय ्रह्याणमुपवेश्याज्यं संस्कृ चतुद्रादश 

वा गृहीला समितपषमों लाहा परमात्मन इदमिति इतवोपवसेत् । ततः सायंहोमे वैश्वदेवं 

च कृत्वा अभेरदद्कशनास्तीये दण्डादीनि दश पज वासाच ब्रह्मासने कृष्णाजिनोपविषटो 

रात्रौ जागरणं कृता प्रातहौमानन्तरं प्राजापलां वैश्वानरीं वा कृला ऋत्वियः सवैखं 

हणे च मधुपूर्णं तैजसपात्रं दसरा दार्पातराण्याहवनीयेऽदममृन्मयानि च जले क्षिपेत् । 

कृष्णाजिनं त्वाददीत ॥ अनादिताभिस्तु वेश्वानरम्रयं वा चरं हला पात्राण्यय् क्षिष्वा 

ूर्भुवःखरियपः सृष्टा तरस्समन्दीति सूक्तं ज्वा विप्रान्संमोज्य पुण्याहे वाचयिता 

अत्र वा वपनं कृला हैमरुप्यज्कशजठेः साला पुरुषाय चरं करत्वा प्राणाय खाहेति प्ान्या- 

हुतीहैतवा पुरुषसूक्तेन प्रलय चमाञ्यं चरं च जयात् । 

१--अस्यामरे-'अभयमिति-मन्रेणापा पूणैमजरछि निनीयेलयथैः !' इलयधिकं क्रचित्। २-- विश्वानि 

नो, द्रति पाटः} --अस्यम-“ददं ब्रह्मन्वाधानम् दयधिकः पाठः । 
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अत्र विरजाहोमं केचिदाहुः । यथोक्तं दिवगीतासु-जहुयाद्धिरजामन्रः प्राणा- 
पानादिभिसतः । अनुवाकान्तमेकाग्रः समिदाज्यचरुल्प्रथक् ॥ आसन्य्नीन्समारेप्य यति- 
ञप्रेति मच्रतः  भस्मादायाथिस्िचैविगृज्याङ्गानि संस्पृशेत् ॥ पपरविमुच्यते सलं मुच्यते 
सात्र संशयः ॥' यथा-श्राणापानव्यानोदानसमाना मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा 
भूयास < खाहा ॥' सर्वर लिद्गोक्तदेवताभ्य इदमिति लागः । वाच्मनश्वक्षुःोत्रजिहाघ्राण- 
रेतोबुद्धयाक्तिसंकल्पा मे शुध्यन्तां ज्योति० । त्वक्चर्ममांसरुधिरमेदोमज्ञास्ञायवोऽखथीनि 
मे शुध्यन्तां ज्योति । रिरपाणिपादपाशवपृषठोरूदरजङ्शिश्नोपख्धपायवो मे युध्यन्तं 
उ्योतिरह ° 1 उत्तिष्ठ पुरुष दपिपिङ्गखटोहित देहि देहि ददापयिता मे शुध्यन्तां ज्योति० । 
पृथिव्यापर्तेलोवायुराकाशो मे शुध्यन्तां व्योति० । शब्दस्पदरूपरसगन्धा मे शुध्यन्तां 
ज्योति० । मनोवाक्कायकर्माणि मे शुध्यन्तां ज्योति° । भव्यक्तमावैरहकारे्योति० । 
आता मे शुध्यन्तां ° । अन्तरासा मे शुध्यन्तां ० । परमात्मा मे शयुध्यनन्तां० ॥ श्षुषे खाहा । 
क्षविपासाय खाद्य । विविध्ये खादय । ऋम्िधानाय खाहा । कषोत्काय खाहा । 
क्विपासामखं च्येष्ठामरक्ष्मीं नाशयाम्यहम् । अभूतिमसमृद्धिं च स्ौत्रिणद मे पाप्मान 
खाहा । अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमय आत्मा मे शुध्यन्तां ज्योति ॥ ततः 
िष्रदादि हृत्वा ब्रह्मणे दिरण्यमाज्यपात्रं धल च द्वा (संमासि्तु' इत्युपतिष्ठेत । 
अत्र केचिदनमनः सावित्रीभवेरं पणौहूतिं चाहुः । 

ततो “याते अमरे यज्ञिया तनूः' इति तरिश्िरेकैकं जिधरन्नासन्यस्नीन् समारोप्य गुरवे सर्वखं 
द्त्वा “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । तं ह देवमास्मबुद्धि- 
परकायं सुमुश्चुवै शरणमहं प्रपवे ॥ इत्युपस्थाय दक्षिणं जान्वाच्य पादाबुपसंग्रह्याधीटि 
भगवो बरह्येति वदेत् । ततो गुररात्मानं बरह्रूपं ध्याता शद्ध द्वादसप्रणवैरमिमच्य तेन 
रिष्यममिषिच्य रत्नो मित्र इति शान्ति पठित्वा तच्छिरसि हस्तं दत्वा पुरुषसूक्तं 
स्वा भम तते हदयं ते दधामिः इति च जस्वोदञ्छुखः प्रणवार्थमतुसंदधदक्षिणे कर्ण 
प्णवमुपदिश्य तदथं च पञ्चीकरणाधवबोध्य “अयमात्मा व्रह्म, तत्वमसि, प्रज्ञानं 
रहम इयाचयुपदिरेत् । तदर्थं च वदेत् । ततो नाम दद्यात् । ततः शिष्यस्तेनोपदिषटे 
हारं स्मरब्रुध्वंबाहुसिष्ठन् देवान्ाक्षिणः करत्वा फमू्मुवःखः संन्यस्तं मयेति तरिस्पां 
विस्वैश्षिरतयुचैश्योक्तवा, जरसमीपं गत्वा साला अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः खादेति 
त्रिरल्ञरिं कषिस्वा, खवा सुवासाः” इति काषायं कौपीने वासश्च परिधाय, सखे मा गोपायेति 
सख्यं वेणवं पाठां वैत्वमोदुम्बरं वा॒दण्डं गृह्णीयात् । अत्र पुत्रकामो गहस्ः शङ्खेन 
पुरुषसूक्तेन दण्डमभिषिच्य दचादियाचारः । ततः शिखायुखाव्य ॐगसखारेयमप्रो जरे वा 
हुत्वा, तथेवोपवीतं हतवा, येन देवाः पवित्रेण इति जलपवित्रं, "यदस पारे" इति रिक्य, 
सावित्या कमण्डटुं, सतव्याहृतिभिभजनपात्रमू श्रद् विष्युः' इटयासनं बृसीं वा ग्रहीता, 
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उभूस्तपेयामीति व्यस्तसमस्तामिर्महर्नम इति तर्पयित्वा, उम्: खधों भुवः खधों खः 
ख्धोभूरेवःखमंहनमः खधेति पिद्र्पयिला, “उदुलं' "चित्रः "तच्च" "हंसः शुचिषत्! 
नमो मित्रः इति स्लाता सुरभिमतीभिरपोद्िति हिरण्यवर्णाभिः पावमानीभिव्यीह्तिभिश 
मार्जयित्वा अष्टत्तररातवारमघमरषणं प्राणायामं श कला, अ्भमूैवःखरिति च पठिता, 
'नमःसवित्रः इति सूयं चोपखथाय, पुनः साता जङ्घे क्षाठयिखा, ओमिति बद्योमिदीदं 
सवेमोमिति ब्रह्म वा एष ज्योतियं एष वेदो य एष तपति वेद्यमेवैतब एष् वेदो यदवन- 
मस्तीति जपित्वा, जष्ठसहसं गायत्रीं जपेदिति ॥ 

अथ यतिधसमोः 1 प्रातर्थाय श्रह्मणस्पतेः इति जपिता, दण्डादीनि म्रदं च 
निधाय मूरपुरीषयोगेदखचतुणं शोच करतवाऽऽचम्य पर्वद्ादशीवस्यं प्रणवेन दन्तधावनं 
कृता तेनैव मृदा बहिः कटिं प्रक्षाल्य जकतपणव्ज्यं क्ञाला जङ्ग प्रक्षाल्य वस्नादीनि 
गृहीता माजेनान्तं कता केरवादिनमोन्तनाममिस्तपैयित्वा, उभ्मूस्तर्षयामीलयादिव्यस्त- 
समसतव्याहृतिमिमेहजैनसतपैयामीति तर्पयेत् ¦ मूःखहिति खादाशब्दान्तैः खधाशब्दा- 
्तेश्वेभिरेव पुनस्तरषयेदिति केचित् । तत आचम्याञ्जरिना प्रणवेन जलमादाय व्याहृति- 
भिरुदृय गायत्या त्रि्षिष्ठा गायत्रीं जपेत् 1 उदिते सूर्ये प्रणवेन व्याहतिभिवोर््य 
त्रिदा मित्र चर्षणीलयाधेः पूर्वोक्तसोरीभिरिदं विष्णुश्चिदेवो ब्ह्यजन्ञानमिति चोपखाय, 
सर्वभूतेभ्यो नम इति प्रदक्षिणग्रावतैते । ततो नत्वा, 'आदिलयाय विद्महे सह्क्षाय धीमहि । 
तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् इति त्रिर्जपेत् । एवं विकाठं विष्णुपूजां ब्रह्मयज्ञं च कुयात् ॥ 

अथ भिक्षा) विधूमे सन्नमुसरे ग्यङ्गारे युक्तवअने । कलेऽपराह्नं भूयिष्ठे निदं 
भिक्षां यतिश्ेत् ।' इ्युक्ते काठे उद्रयमिति चतखमिरादिलयसरपखथाय तेनैक्यं ध्याता 
आकृष्णेनेति प्रदक्षिणं कृत्वा "ये ते पन्थानः" इति ज्वा, योऽसौ विष्ण्वाख्य आदिये 
पुरषोऽन्त्हैदि खितः । सोऽदं नारायणो देव इति ध्याता प्रणम्य तम् ॥ त्रिदण्डं दक्षिणे 
खङ्गे ततः संधाय बाहुना } पात्रं वामकरे क्षिघ्वा श्ेषयेदक्षिणेन तु ॥ इति बौ धायनो- 
क्तदिशा व्रीन्पश्च सक्च वा गृहान् गत्वा भवसूर्वा भिक्षां याचिता, पूर्णमसि पूणं मे भूयाः 
इलयागल शुचिर प्रोक्ष्य, ॐ भूःखधा नम इयादिव्यस्तसमस्तव्याहतिभिः सूयोदिदवेभ्यो 
भूतेभ्यश्च भूमौ क्षिपा सुक्ला प्रणवेन पोडशप्राणायामान्ुयादिति संक्षेपः ॥ गोतम- 
व्याख्यायां भृगु;-यतिदसे जठे द्वा भक्ष्यं ददयासयुनजैठम् । भक्ष्यं पवैतमात्रे सखात्त- 
जरं सागरोपमम् ।” अत्र सर्वत्र मूढं माधवापराकंमदनरलनस्श्तयथेसारादो ज्ञेयम् । 

कपवः-'एकरात्रं वसेद्रामे नगरे प्वरात्रकम् । वर्षोभ्योऽन्यत्र, वर्षासु मासांस्तु चतुरो 
वसेत् ॥ जाबाटश्चुतौ-शल्यागारदेवरहतृणङुटीवल्मीकृ्षमलडलारसालाभिदोत्र- 
गृहनदीपुलिनगिरिकुहरनि्र्ण्डिलेष्वनिकेतनः' इति । मात्स्ये - अष्ट मासान्वहारः 
सा्तीनां संयतात्मनाम् । एकत्र चतुरो मासान्वाधिकान्निवसेसुनः ॥ वियुक्ते भविष्टाां 
विहारस्त॒ न विधते ॥ अ्िः-^भिश्षटनं जपं सानं ध्यानं शौचं सुराचैनम् । कतेन्यानि 
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षडेतानि सर्वथा नृपदण्डवत् ॥ मज्कं शुङ्वश्चं च खछीकथां लोदयमेव च । दिवाखापं 
च यानं च यतीनां पतनानि षट् ॥ आसनं पात्ररोमश्च संचयः रिष्यसंग्रहः । दिवाखापो 
वृथाजस्पो यतेबेन्धकराणि षट् ॥' दक्षः-'नाध्येतव्यं न वस्तव्यं न श्रोतव्यं कथंचन । 
यतिपात्राणि गरुदार्वसबुमयानि च ॥ मदनरन्ने अचिः-'पितर्थं कलितं पूर्वमन्नं 
देवादिकारणात् । वजयेत्ताध्यीं भिक्षां परवाधाकरीं तथा ॥* ब्रहस्पतिः-'न तीथैवासी 
नियं स्ान्नोपवासपरो यतिः । न चाध्ययनशीटः खानच्न व्याख्यानपरे भवेत् ॥' एतद्वेदा्थ- 
भिन्नपरम् । अञ्िः-खानं सुरार्चनं ध्यानं प्राणायामो बलिः स्तुतिः । भिक्षाटनं जपः 
संध्या यागः करमफ़ठख च ॥' एते यतिधा इलर्थः 1 अन्येऽपि माधवमिताक्चरादौ 
ज्ञेयाः । यतिधमेसखचये-"न सानमायद्धिश्चः पुत्रादिनिधने शरुते । पितमातृक्षयं 
श्रुत्वा खता शुद्धति साम्बरः ॥ 

अथ यतिसंस्कारः स्णलयथंसारे-[ संच्यसेद्रहमचरयाद्र संन्यसेच गृदादपि। वनाद्वा 
र्रजेद्वद्ानातुरो वाथ दुःखितः ॥ आतुराणां च संन्यासे न विधिर्नैव च क्रिया । प्रेषा 
च संन्यास आतुराणां विधीयते ॥ उसन्ने संकटे घोरे चौरव्याघ्रादिगोचरे । भवभीतख 
न्यासमङ्गिरा मनुर्वीत् ॥ यचातुरः स्यान्मनसा वाचा वा संन्यपेष्टिजः ॥ इति जावा- 
लश्ुतिः । आतुराणां च संन्यासे न विधिनैव च क्रिया । प्रेषमात्रं समुच्चार्य संन्यासं तत्र 
कारयेत् ॥ संन्यस्तोऽहमिति जूयाससवनेषु तरिषु कमात् । त्रिनारं च त्रिोकास्मा युभाङभ- 
सुषाद्रवे ॥ य्किचिद्वाधकं कमं॑कृतमज्ञानतो मया । प्रमादारखदोषाचत्तत्तःसंयक्तवा- 
नहम् ॥ एवं संयञ्य मूतभ्यो दचादमयदक्षिणाम् । पद्यां कराभ्यां विहरन्राहं वाक्षायमा- 
नसेः ॥ करिष्ये प्राणिनां हिंसां प्राणिनः सन्तु निर्भयाः ।" इयातुरख खरत्तयाऽवखा- 
तरूपमङ्गलमूतप्रेषोचारणादियथाशास्ं मनसा वाचा वा कुर्वतस्तावतैव कृन्छरचान्द्रायणना- 
दीश्राद्धनखञ्रन्तनादीनि कृतवा संन्यासपूर्तिरिति प्रतीयते । अद्गिराः-षष्टिः कुलान्यती- 
तानि पृीनामधिकानि च । इुखन्युदधरते प्रज्ञः संन्यस्तमिति यो वदेत् ॥ विष्णुः- 
एकरा्ोषितखापि यतेय गतिरुच्यते । न सा शक्या गदेन आतुरोऽपि च संन्यसेत् ॥ 
संन्यस्तमिति यो बरूयास्रणिः कण्ठगतैरपि । न तकरतुशतैः पुण्य प्राप्तं शक्रोति मानवः ॥ 
मनुः-'यो दत्ता सर्वभूतेभ्यः प्रननलयभयं यहात् । तस तेजोमया लोका भवन्ति बह्वा- 
दिनः ॥' अथ श्रोतातुरख विरम्बितख-श्रेषमात्रं समुचय संन्यासं तत्र पूजयेत् इति । 
अव्र॒मात्रत्वोपसंभवादज्गकरापाव्यापकत्वेनापयुपपत्तौ कर्र्यागलागकटापव्यावृत्तसेकला- 
उपपत्तेः इ्दरनान्दीभ्रादधविरजादोमादिकतमराक्तखातुरस्य विचमानभेरिदेवताये परणाहति 
हुत्वा असो सर्गाय लोकाय सखाहेति आहवनीये दारमयानि पाणि प्रज्वाल्य मृण्मया- 
न्यपसु प्रक्षिप्य संमासि्तु मस्त इत्युपखथाय या ते अमे इनेन हस्तं प्रताप्य आत्मन्य 
| क ` १--वक्य' इति पाठः। २--ग्तखिहान्तते मागो न स्मरोऽपि उलवडसदन्यसालन 

संगृहीतः । 
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समारोप्य सर्वप्रायशित्तपू्ंकं सप्तपव्वकेशान् विसृज्य वापयिखा यथाविधि खाता 
आतुरसंन्यासं कुयात् 

अथातुरसन्यासवि धिः । अपां समीपे गत्वा तिभ्याः स्मरणपूकं खानसंध्या- 
चन्दनादि कृता देशकालो संकी ममाशेषदुःखनिवत्तिनिरतिरयानन्दप्रापिपरमपुरषाथप्रासयि 

परमहेससंन्यायं करोमीति संकलत्पयेत् । तत्र प्रधानानि त्रैषोचासणवोपदेरमहा- 
वाक्यानि । ततः संन्यासोचितं श्षोरं करता पू्वैवत्स्षपच्वकेशान् विसृज्य सालाचम्य 
पत्रेण तोयमादाय उपस्परस्य दक्षिणेन पाणिनाऽ्प्ु जोति एष वोर्योनियैः प्राणं 
गच्छ खाहा इति प्रथमाहुतिः! आपो वै स्वौ देवताः सर्वाभ्य एवैनं देवताभ्यो ज॒होमि 
साहा इति द्वितीया । ततो हतशेषं आद्युःशिशन इदयदवाकेनाभिमचय पुत्रषणा वित्तेषणा 
लोकेषणा मया क्ताः खाहेति प्रथमां पिबेत्! ॐ अमूसुवःखयेम् मया संन्यस्तं खाहेति 
द्वितीयां पिवेत् । अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः खाहेति तृतीयां पिवेत् । ततोऽन्यत्तोयमज्ञटि- 
पूर्णमादाय प्रामादिदिश्च प्रयेकं निनयेत् । स्न्भूः सावि्ीं प्रवेशयामि, अ्न्युवः सावित्री 
प्रवेरायामि, अ्खः सावित्रीं प्रवेरायामि,- ञ्थमू्वसः सावित्रीं प्रवेरयामि इति सावित्री 
प्रवेशं कृत्वा अथोध्वेवाहुः सूयांभियुखो सूत्वा ॐभूः संन्यस्तं मया, अथसुवः संन्यस्तं 
मया, ञज्खः संन्यस्तं मया, अभभूमुवःसखः संन्यस्तं मयेति प्रषोचचारं ब्रेयात् । एवं 
मन्द्रमध्योच्रैश्चिरुक्स्वा तृष्णीं शिखां निकट स्ञालाचम्य यज्ञोपवीतयुद्धलाज्ञठिना गदीता 
भूःखाहेति अप्सु हुता दिगम्बरो भूलवा पुत्रेषणावित्तेषणालोकेषणातो सुक्तोऽहमिति ब्रूयात् । 
अत उध्वं न पुत्रगृहु गच्छेत् । भृते च पुरुषसाक्तेन विष्णुबुद्खधाभिषिच्रीत संस्कारभेव 
कुर्यात् । एवं विरक्तसातुरस्य खस्य संन्यासविदहिताङ्ञेषु यन्मव्रालुष्ठनि शक्तिर्यथािधि- 
सदनुष्ठानपूषैकं प्रधान ग्रषोचारणमत्रं मता संन्यासयुक्तिरिति श्रवणात् । तदुत्तरकाटमेव 
मृतस्योपदेराविकरस्ापि खंननसंस्कारमेव कुयात् । जीवतश्वेज्छिां यज्ञोपवीतं च 
नियक्रियाविधिवद्विसज्यं दण्डकाषायवन्ञादीनि चादाय यतिधमानेवादतिष्ठेत् 1 सदस् 
मच्विष्य तदुपदेशं गहीत्वा खधमेनिष्ठो भवेत् । अयमर्थ विद्रत्संमतः प्रयोक्तव्यः 
इलयातुरसंन्यासः । ] “संवैसङ्गनिधृत्तख ध्यानयोगरतस्य च । न तस्य दहनं कायं नारोचं 
नोदकक्रिया ॥' तथा-कुर्टीचकं तु प्रदहेतपूरयेत्त बहूदकम् । हंसो जले तु निक्षेप्यः 
परहंस प्रपूरयेत् ॥" पाटासमूे नदीतीरेऽन्यत् वा गन्धपुष्पाटंकृतं शवं वाचघोषेण नीत्वा 
दण्डमात्रं व्याहृतिभिः खात्वा सपतव्याहतिमिश्षिः प्रोक्ष्य दभीनास्तीयै नवघटे प्वरत्ोदकं 
कषिष्वा नारायणः परं ब्रहमेयभिमच्य तेनैव संखाप्याटक्षरेण वञखगन्धपुष्पधूपदीपान् दा, 
विष्णो हव्यं रक्षखेति शवं गर्ते निधाय इदं विष्णुः, इति दक्षिणहस्ते दण्डं "यदस 
पारे इति सव्ये शिक्यं "येन देवाः पवित्रिणः इति मुखे जरपवित्रे साकित्योदरे भिक्षा- 
पात्रं भूमिः शभरेः इति गद्ये कमण्डलुं निधाय चित्तिः सुक्' इति ददादोत्रामिमन्रयेदिति 
विश्वादशदीकायां स्शवयथसारे च । ब्रदच्छोनकस्तु-“यतिं पुरषसुक्तेन साप- 
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पित्वाऽवटं ततः । प्रणवेनाष्टवारं तं ओरक्षयेदथ सर्वतः ॥ विष्णो हव्यं रक्षखेति यद्धषा 
ग्रणवेन च । गतै प्रेतं विनिक्षिप्य चेदं विष्णुर्विचक्रमे ॥ इति मघ्रेण दण्डं तु दयादक्षिण- 

दस्तके । मूर्धानं मूर्मुवः ख्रद्युक्ता शङ्खेन भेदयेत् ॥ गतं पुरषसूक्तेन खवणेन 
मरपूरयेत् । सगालशवादिरक्षार्थं सम्यग्गर्तं प्रपूरयेत् ॥' इति । कटीचकस्य तु दाः 
कार्यः । यथा सर्व प्रागवत्क्रलाऽिं प्रज्वाल्य सभेदैक्षिणकरे उपावरोहेलवरोद्य निमथ्य 
वा गतै चितिं कला 'अधिनाभिः समिध्यते इदयर्थं दत्वा साविन्या प्रणवेन वा दहेत् । 
ततोऽष्टदातं प्रणवं नारयणः परं ब्रहेति ज्वा सरिरःप्रणवव्याह्टलया गायत्या तद्धस्माखीनि 
तीथे क्षिष्वा सरानाच्छुचिः । नास्ान्यदौध्वैदेहिकम्, ग्रिदण्डग्रदणादेव प्रेततवं नैव 
जायते ।' इति उदा नःस्ष्रते; । "एकादशेऽह्नि पार्वणं तदपि तरिदण्डिनः । हंसपरम्हंसादीनां 
प्णादिकमपि न कार्यम्" इति दछलपाणिः । आ्रद्ध चिन्तामणौ दत्ताच्ेयः- 
"एकोद्दिष्टं जरं पिण्डमारौचं प्रेतसक्कियाम् । न कुर्याद्माषकादन्यद्रद्यीम्ताय भिक्षवे ॥' 
ग्रेतक्रिययेकोदिष्टनिषेषे सिद्धे पुनस्तद्दणमाग्दिकपरम् । तेन तस्पावेणमेव । त्रिदण्डिनां 
ददे नारायणबलिः । तद्विधिरन्यश्च विषः प्रागुक्त इयर बहुना ॥ 

एवं निरूपितमिदं गहनं त॒ र्म॑तत्वं विचार्यं वचनैश्च नये्र सम्यक् । तदोषदृष्टिमप- 
हाय विवेचनीये विदद्धिरिलविरतं प्रणतोऽस्मि तेषु ॥ १ ॥. मया सद्वासद्रा यदिह गदितं 
मन्दमतिना किमेतच्छक्यं वाभ्यवसितुमपि सखल्पमतिना । तदेवं यक्किचिद्धदितमिह 
विख्यातमहिमा प्रतापोऽयं सर्वा विकसति तु पिोशरणयोः ॥ २ ॥ यो भाहृतच्रगणनाणेव- 
कर्णधारः शाल्लान्तरेषु निखिटेष्वपि मर्मभेत्ता । योऽव श्रमः किर कृतः कमलाकरेण 
्रीतोऽसनास्तु सुकृती धरामङ्ष्णः ॥ ३ ॥ श्रीभट्टरामेश्वरसूरिसूचश्रीभटनारायणसूरिसूनोः । 
श्रीरामकृष्णस्य सुतः कृतीमं व्यधातनिवन्धं कमलाकरास्यः ॥ ४ ॥ नानानिर्णयवक्लान्िरणय- 
सिन्धुः प्रोच्यतां विधाः । निर्णयसरोजवच्वा्िर्णेयकमराकरोऽप्यस्तु ॥ ५॥ वसुकतु- 
ऋतुमूमिते १६६८ गतेऽब्दे नरपतिविक्रमतोऽथ याति रौद्रे । तपसि रिवतिथोौ समापितोऽयं 
रघुपतिपादसरोरुहेऽपिंतशथ ॥ & ॥ जगति सकटवि्यासिन्धुमुष्ठिधयानां परभणितिपरीक्षा 
युज्यते सजलनानाम् । तदिद मम निबन्धे दूषणं भूषणं बा यदि भवति विदग्वेस्तद्भयवश्यं 
विश्स्यम् ॥ ७ ॥ 

इति श्रीमत्पद्वाक्यध्रमाणपारावारपारीणश्रीमद्रामेश्वरभडसूरिसूनुनारायणमटसुत- 
विद्रन्सुङ्करदीराङ्कसधीरामङ्ृष्णभद्धास्मजदिनकरभद्यजुजकमराकर- 

भट्कृते निर्णय सिन्धौ तृतीयः परिच्छेदः ॥ 

समाप्तोऽयं निबन्धः ॥ 




